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Управни одбор  Предшколске установе, "Љубица Вребалов" у Пожаревцу, на 

седници одржаној  _                 ._     год. усвојио је: 

 

 

 

                              ГОДИШЊИ  ПЛАН   РАДА ЗА 

                                 2016/ 2017. ГОДИНУ          

  

 

А  на основу: 

 

- Закона  о  предшколском васпитању и  

  образовању/  март  2010.  

- Закона о Основама система васпитања и  

  oбразовања -   август 2009. ( члан 89 )  

- Предшколског програма установе 

- Развојног плана Установе 2014--2017. 

- Предшколског програма Установе ; 

 

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:  
 

1.1   Опис  стања   и ниво развијености Установе: 
 

Предшколска установа ,,Љубица Вребалов” , остварује своју 

делатност- реализујући васпитно образовни рад и негу деце, узраста од  

годину  дана до седам година.  Отварањем два нова  вртића за 

целодневни боравак деце  ,,Даница Радосављевић'' (2013.) и ,,Душко 

Радовић'' (2015.),  где је уписано  преко три стотине деце,наша установа 

постаје установа са преко стотину васпитних група, и обухватом преко  

две хиљаде  деце  и сигурно спада у ред највећих  установа у Србији.  

 

Из историјских података види се да је 1911. године, наша 

суграђанка Даница Радосављевић, учитељица у пензији , тражила 

одобрење од министра просвете да отвори приватно дечје забавиште. 

Знатно ширење мреже дечјих објеката а тиме и   развоја организованог 

облика рада са децом предшколског узраста, почело је у Пожаревцу 

1969. год а од 23. септембра 1971. год., Установа је добила име   

“Љубица Вребалов”  ( по народном хероју која је стрељана у овом 

крају).   

 

 

                 

          Седиште Установе налази се у улици Вука Караџића бр. 1  поред     

          Објекта “Бамби” у     Пожаревцу. 
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1.2   Основни проблеми изражени у остваривању делатности: 
 

     

           Изградња два нова вртића умањила је  број  молби родитеља за смештај 

деце. Међутим, и током последњег конкурса за упис деце за нову радну 2016/17. 

остало је на листи чекања преко две стотине  малишана.  Највећи број молби за 

пријем  су деца најмлађег узраста,  (2015. и 2014. годиште) .  Како је ситуација 

слична неколико година уназад, стиче се утисак да је много већа потреба 

родитеља за смештај овако мале деце, Очигледно је да су потребе породице 

измењене и да  је неопходно проширење  капацитета за јаслене групе. 

Обухват  петогодишњака и шестогодишњака  изузетно  је висок и сва деца овог 

годишта су примљена на боравак.  

 

       Установа и оснивач улажу велике напоре  да  одржавају објекте на 

солидном нивоу и функционисању. Проблем је што је већина објеката изграђена 

седамдесетих и осамдесетих година и сви имају потребе за  адаптацијом, 

изменама од електро инсталација, санитарних чворова, намештаја,до кухињске 

опреме и машина и уређаја за одржавање хигијене и објеката.  Ове године је 

извршена велика  набавка  и адаптација  столарије за вртиће ,,Невен'' и 

,,Лептирић'' чиме  су створени много конфорнији услови за боравак деце. 

  

  Проблем представља и неопремљена кухиња у новом вртићу ,,Душко 

Радовић'',  па се храна  за децу из  овог објекта припрема и допрема у вртићу 

,,Даница Р:''  Централизовање кухиње је један  од приоритета Установе , јер би 

обједињавање припреме хране знатно било економичније и олакшало 

организацију.   

 

 

 

1.3    Oбјекти  у   граду : 
 

   

 вртић “Бамби” је задужбина Милутина Обрадовића, некадашњег 

трговца из Пожаревца. Своју имовину Обрадовић је завештао 

општини тако да је у овој згради вртић започео свој рад под именом 

Градско дечје обданиште  1944 год.  Адаптацијом  таванског 

простора у овом вртићу, добијен је  пространи  део за боравак две 

нове групе и друго крило које има намену иновативног центра а 

који служи и  за све радне и свечане скупове  организоване у 

Установи.   Објекат има седам васпитних група са  сто  шездесеторо  

уписане деце. 

 

 вртић “Лептирић” је први наменски грађен објекат, отворен  

1970.године. Данас овај објекат збрињава  двестотине деце, узраста од 12 

месеци до шест и по година.  Пре шест  година адаптиран је јаслени део  

овог вртића, промењен тишлерај и дограђене две нове просторије за 

боравак деце.  Међутим приземље  и сутерен вртића су у јако лошем 
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стању и захтевају велике радове и  улагања  како би се довели у  

функционално добро стање. Кухиња и инсталације у њој су дотрајали и 

небезбедни..  Велики притисак за смештај деце у овај објекат због његове 

локације  и нових стамбених блокова у окружењу. 

 

 вртић”Мајски Цвет”је почео са радом 1953.год. у Костолцу и био је 

намењен припреми деце за школу. Временом објекат је у складу са 

потребама града дограђен тако да од септембра 2009. у новосазиданом 

делу објекта  раде  три нове групе две јаслене и једна  предшколска 

целодневна група.. Овај објекат сада укупно има једанаест васпитних 

група са близу две стотине педесеторо   деце. 

 

 вртић „Пчелица“ отворен је 1975 год. Вртић је скорашњим  

проширењем ,  односно доградњом спрата  проширио знатно капацитет 

тако да  сада има  десет васпитних група ( три јаслене и седам вртићких).  

Овај објекат сада има три спрата и сутерен што отежава организацију и 

одржавање. Иначе уписано је близу три стотине деце и уз вртић ,,Невен'' 

, највећи је у граду. 

 

 вртић „Невен“ је саграђен 1982 године. То је највећи  објекат 

(тринаест група) у који  је уписано 320 малишана, од узраста беба до 

најстаријих предшколаца. Прецизније, постоји пет јаслених група и осам 

вртићких група смештених на приземљу и спрату. И у овом објекту као и 

у осталима у граду организује се рад група четворочасовног програма 

припреме за школу у поподневни сатима.(од 14 до 18сати).     

 

 вртић „Бубамара“(Моравка) је објекат саграђен у оквиру текстилне 

фабрике „Моравка“1986 год. У саставу има пет васпитних група 

различитог узраста деце.  За септембар месец је уписано сто двадесеторо 

деце. То је последњи наменски грађен објекат у Пожаревцу који је такође 

временом дошао до потреба за неким  новим улагањима. Овај објекат 

није прикључен на  градско грејање већ има свој котао  и користи нафту 

за грејање, што нам ствара додатне проблеме у зимском периоду.  

Велики проблем овог вртића је његова околина јер уз двориште се налази 

неуређени простор где оближњи грађани бацају смеће а и у близини су 

неки погони  који загађују ваздух  у простору вртића.  Двориште овог 

вртића захтева  знатна улагања, набавку  нових справа  јер постојећих 

тако рећи и нема.  

 

 вртић“Полетарац“ је вртић саграђен 1977.год. , налази се у склопу 

стамбене зграде и један је од најмањих простора наше установе. 

Организује рад у две мешовите вртићке групе, млађа и старија ( укупно  

педесеторо деце)  мешовита и једна група ПППрограма. Простор испред 

вртића је јако мали и са мало опреме за  игру и боравак  деце. Пре 

извесног времена  је бетонирано двориште тако да је практичније за 

одржавање. Због мало простора у дворишту, васпитачи често практикују 

шетње по околини.   

 

 

 вртић,,Сунашце“ је објекат у приградском насељу Лучица. То је мали 

објекат саграђен 2005. који  организује рад за три  васпитне групе .   

Збрињава око  80 малишана.  Проблем овог вртића је недостатак  

хигијенски  исправне воде за пиће у овом насељу па се вода допрема за 
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потребе кухиње и пића.   У вртићу се  организује и припремни 

предшколски програм за једну групу децу. 

 

 

 вртић,, Даница  Радосављевић’’ је објекат који  је започео са радом 

септембра 2013.год. Укупно има седам васпитних група целодневног 

боравка и једна групу ППП на четири сата.  Уписано је 160 деце. Вртић 

је изузетно лепог ентеријера са изласком на терасе  које воде у двориште 

и које се користе  свакодневно.  

 

 вртић ,,Душко Радовић'',  новосаграђени вртић, година, отворен је 14. 

јануара 2015. Вртић има осам васпитних група – четири јаслене  до три 

године старости и четири васпитне од три до седам  година . Такође је 

изузетно лепо уређеног ентеријера и дворишног простора.   Уписано је 

175  деце.  И на даље је велики проблем што кухиња није опремљена па 

се храна допрема из другог вртића, што нам повећава трошкове и 

отежава  организацију рада. 

 

  вртић ,,Лане'' у   Ромском образовном центру , Установа користи део  

простора  који је адаптиран  у собу за боравак деце једне васпитне групе  

У питању је велика просторија која је адаптирана у радну собу са   

пратећом опремом. Такође испред радне собе је дечији тоалет и хол где 

су дечије гардероба и простор  за дечије радове и пано за родитеље. 

Група овог вртића броји   22 деце.  У наговештају су  адаптација 

таванског дела овог објекта где би се добио простор за боравак још две 

васпитне групе. 

 

 

Установа  организује  рад кроз два основна облика :     

-   целодневни боравак ( за децу од годину дана 

до  седам  година) 

 

-     програм припреме за школу ( за децу од  

    пет и по до шест и по год.) у граду и сеоским  

     насељима,  укључујући и путујући вртић-аутобус  

 

              

           Установа  нуди корисницима следеће  услуге :  

 

o  целодневно збрињавање деце и  исхрана (доручак,  ужина и ручак)   

који се заснивају на принципима правилне  исхране 

o васпитно- образовни рад у складу са важећим Основама програма 

o нега деце и превентивно здравствени надзор 

o програм припреме деце за полазак у школу  

o саветодавни рад са родитељима  педагошко психолошке службе 

o  логопедско терапеутки рад,  

o  едукативно здравствени рад са родитељима 

o услуге стоматолошке службе 

o зимовање , излети, екскурзије 
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o специјализоване програме рада са децом :  

o енглеско забавиште,  

o музичко забавиште     

o спортско забавиште    

o школа шаха 

o  јога за децу   

o растимо уз плес –  пројекат Плес на трговима   

o путујући вртић-аутобус као посебни програм и услугу 

 

 

 ОПШТИ ЦИЉ  предшколског васпитања и образовања је да се допринесе 

целовитом развоју детета предшколског узраста, тако што ће му пружати 

услове и подстицаје да развија своје способности и својства личности, 

проширује искуства и изграђује сазнања о себи, другим људима и свету. 

 

 

Важан задатак  сваког септембра за рад Установе је  и организовање и 

реализација припремног предшколског програма са  максималним 

обухватом деце  и  добро припремљеним програмом  за рад ових група.     

Према  приспелим списковима  деце ,  планирамо мрежу и број  предшколских  

група и број васпитача за нову радну годину. За ову годину на територији 

општине Пожаревац има 693 деце рођене у периоду од 01. марта 2010. до 28. 

фебруара 2011.  Око три стотине ових предшколаца се већ налази у вртићу а 

остала деца биће обухваћена четворочасовним програмом . Планом мреже ове 

радне године покрићемо сва насеља  општине Пожаревац и Костолац а за 

насеља  где нема довољно предшколаца обезбедићемо  програм у  најближем 

месту . Планира се  организовање рада у шеснаест  група у сеоским насељима и 

тринаест  градских група. 

 

         Од 2012.,  установа   организује  рад  Путујућег вртића-аутобуса који смо 

добили у оквиру ИМПРЕС пројекта. У Костолцу постоји проблем простора за 

организовање рада . Прошле године је рад група припремног предшколског 

програма  из Костолца организован у Петки, тако да је аутобус био ангажован за 

превоз деце , а користио је и за излете и превоз деце за посете  Пожарецу ( 

позоришне представе, посета вртићу у Пожаревцу ,  за манифестације ван града 

где су учесвовала наша деца). Рад путујућег вртића планирамо и за  2016-17. 

год.  Локацију ћемо одредити према  потребама и броју деце на појединим 

територијама.  

 

Такође током овог лета 2016. на задовољство деце,  наставили смо са 

организовањем летњих играоница ,,Мало се покрени и у вртић крени’.’ У  

периоду од  18. јула до 15. августа, путујући вртић је радио на пет  различитих  

локација  у Пожаревцу, Костолцу и Старом Костолцу са истом наменом и за 

децу различитог узраста, што је по коментарима учесника и деце и васпитача 

било  веома позитивно искуство. Кроз  овај програм је прошло  током јула и 

августа  преко  двестотине   деце. 
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РАЗВОЈНИ   ПЛАН  наше установе донет за период 2014-2017., одређење 

мисије и визије, усмерава наше активности  у раду :  

 

 

 

 МИСИЈА:  

 

Ми смо  отворена, савремена и ефикасна васпитно образовна 

установа која негује односе са локалном заједницом и породицом, 

комуникацију и сарадњу запослених у установи,  уз уважавање 

различитости потреба како деце тако и одраслих. 

 

 

 ВИЗИЈА :     

 

У наредном  периоду желимо да развијемо сопствена знања,  

вештине, способности и креативност, стварајући услове за  

истраживачки рад и отворен приступ учењу и развоју 

предшколског детета, користећи подршку окружења.  

 

Своје  активности  Установа усмерава и планира  у скаду са мисијом  и визијом, 

актуелностима које доноси свакодневни  рад и живот деце и одраслих у њој као и 

важећим законским  оквирима и  програмским  оријентацијама. До краја 2016. требало 

би да се изради нови Развојни план Установе . Велики део активности које смо 

предвидели акционим планом за претходне године су успешно реализоване., што се 

може видети у Годишњем извештају. 

 

 

 

 

 

2. ПОТРЕБЕ ПОРОДИЦЕ И ДЕЦЕ У ГРАДУ 
 

               ТАБЕЛА ПРЕГЛЕДА  БРОЈА ДЕЦЕ  ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

                  У  НАШОЈ  ОПШТИНИ  И  БРОЈА ДЕЦЕ ОБУХВАЋЕНЕ         

               ПРЕДШКОЛСКИМ   ВАСПИТАЊЕМ  И    ОБРАЗОВАЊЕМ: 
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БРОЈ    ДЕЦЕ   УЗРАСТА   ОД  0  ДО  6,5 ГОД.  У  ОПШТИНИ 

                                ПОЖАРЕВАЦ  ( СА  КОСТОЛЦЕМ ) :  

                          -2016- 2017.- год 

 

 

 

0д 0 до 3 год. 

 

 

 

 од 3-5,5год.  

 

 

 

 од 5,5- 6,5год 

  

 

    укупно :   

Број деце од 0 до 

6,5.год) :  

 год  у општини По 

Пожаревац и   и и 

Костолац 

   

      2 924 

  

     3 604 

 

      693 

 

     7 221 

Број деце обухваћен  

програмима  

Установе 

 

 

         578 

 

         827 

 

     669 

 

    2 074 

 

У процентима : 

 

 

     19.7.%  

 

     23% 

 

     96,5%   

 

        29% 

   

   Напомена:   Број деце у општини је урађен према подацима матичне службе Града  

Пожаревца.   Број деце која  су  уписана у  Установу  је према подацима  до 01. 09. 2016.     

 

   Као што је наведено напред, потребе породица са територије  града Пожаревца 

односе се пре свега на смештај деце узраста до 3 године где ми немамо довољно 

капацитета за већи обухват  

Зато ће један од превасходних задатака бити стављање свих постојећих капацитета на 

преструктуирање како би се прихватио већи број деце на смештај,  

  Родитељи највише имају потребе за целодневним боравком деце и то деце од годину 

дана старости.  .У наредној години планирамо и већу понуду различитих облика рада и 

програма пре свега за децу која нису укључена у целодневни боравак  или ППпрограм, 

у виду креативних радионица, кроз посебне  и специјализоване програме ( путујући 

вртић, позоришне представе, школа шаха, јоге, излети, камповања..). 

 

                               

                           

 

3.  ПЛАНИРАНИ  БРОЈ ДЕЦЕ  И  БРОЈ  ГРУПА   
                                   П У    "Љубица Вребалов ''  за  2016 /17. год. : 

 

 

ОБЛИК  РАДА 

 

   УКУПАН  БРОЈ  ГРУПА  

 

   УКУПАН   БРОЈ ДЕЦЕ 

 

ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК 

 

                     78                 

         

              1 759 

ППП ПРОГРАМ- 4 САТА                      29                 315       

 

УКУПНО :                    107                2074 
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3.1     Структура  и  број   група   у   установи  по  објект има: 
 

ОБЈЕКАТ:                                                                                                           Број  група целодневног                     

                  боравка 

План броја 

група ППП   

4сата    

  при објекту                   
    јаслице  

 од 1 до 3.год 

  вртић   

од 3 до 7.год 

1. Вртић „Невен”   5  8 1 

2. Вртић  

  ,,Мајски цвет” 

4  7 3 

3. Вртић „Пчелица”  3  8 1 

4. Вртић ,,Лептирић'' 4  5 1 

5. ,, Бамби''    3  4 2 

6. ,,Даница 

Радосављевић,, 

   4  4 1 

7. ,,Бубамара''   2 3 1 

8. ,, Сунашце''  1 2 1 

9.   ,,Полетарац''  - 2 1 

10.  ,,Лане ''  - 1 - 

11.   ,,Душко Радовић''  4 4 1 

Укупно: 30   48        13        

 

УКУПНО  ГРУПА 

 ПЛАНИРАНО ЗА 

 2016/17 У  

СЕДИШТУ 

УСТНОВЕ 

 
 
 

 

 

78 

 

 

13          
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 4. ОБЛИЦИ   РАДА:  
 

                   4.1  ПРИКАЗ   БРОЈА  ДЕЦЕ  УПИСАНИХ ЗА  РАДНУ  

2016/17. 
 

                     

   ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК  :        

                                       

Објекат 

  

Број  

група од 

 1– 3 год 

Број        

  деце  

Број 

група од 

3-5,5год. 

 

Број  

 деце 

  Број    

  група 

 ППП 

  5,5 -7 

Број  

деце 

 

 

 

Уку

пно 

група 

Уку

пно 

деце 

 

НЕВЕН 

 

5 

 

92 

 

6 

 

140 

 

2 

 

50 

 

13 

 

282 

  

ПЧЕЛИЦА 

 

3 

 

63 

 

6 

 

163 

 

2 

 

59 

 

11 

 

285 

 

БАМБИ 

 

3 

 

59 

 

2 

 

58 

 

2 

 

41 

 

7 

 

158 

 

ЛЕПТИРИЋ 

 

4 

 

80 

 

4 

 

90 

 

1 

 

30 

 

9 

 

200 

 

БУБАМАРА 

 

2 

 

41 

 

2 

 

48 

 

1 

 

26 

 

5 

 

115 

 

МАЈСКИ 

ЦВЕТ 

 

4 

 

72 

 

5 

 

120 

 

2 

 

51 

 

11 

 

243 

  

ПОЛЕТАРАЦ 

 

- 

 

- 

 

1 

 

20 

 

1 

 

22 

 

2 

 

42 

 

СУНАШЦЕ 

 

1 

 

 

17 

 

1 

 

23 

 

1 

 

 

22 

 

3 

 

62 

  

ЛАНЕ  

 

- 

 

--- 

 

1 

 

23 

 

- 

 

- 

 

1 

 

23 

  

ДАНИЦА     

РАДОСАВЉ. 

 

4 

 

76 

 

3 

 

82 

 

1 

 

28 

 

8 

 

186 

  

ДУШКО 

РАДОВИЋ 

 

4 

 

78 

 

3 

 

60 

 

1 

 

25 

 

 

8 

 

163 

  

 УКУПНО 

 

30 

 

578 

 

34 

 

827 

 

14 

 

354 

 

 

 

 

 

78 

 

1759 
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 Напомена:  од првог септембра 2016. вртић ,,Даница Радосављевић''имаће једну нову 

васпитну групу у адаптираном простору канцеларије. Планирасе преуређење још једног 

канцеларијског простора за боравак деце али су ту потребне извесне адаптације па се 

формирање групе очекује током године. 

 

 

Број деце са тешкоћама  у развоју  у  редовним  групама  према упацису за 2016.:  

 

Узраст деце   1 до 3 

год. 

Од 3 до 5,5 

год 

 Предшколске    

   групе 

Укупно: 

 

Број деце       2       17       9     28 

Број група       2       17       9     28 

                  

 

Број деце са различитим спектром тешкоћа   у психомоторном развоју из године 

у годину у  Установи се повећава.  После вишегодишњег уписа деце са 

сметњама у развоју у овом уписном року пријављено је само двоје деце са 

пратећом документацијом.  Ово је стање после уписа а многа деца се  детектују 

након поласка у вртић и укључивања у вршњачку групу.  За свако дете се 

израђује педагошки профил  и прати његов развој.  Родитељи су укључени у 

праћење и рад са дететом.   За поједину децу израђен је ИОП који се 

континуирано ревидира уз учешће родитеља. 

    Настојимо да  задовољимо потребе родитеља и  законске одредбе  али  у  

прекобројним групама и без  асистената, сарадника јако је тешко  организовати  

рад, обезбедити максимум услова и подстицаја сваком детету.   У интензивна 

рад са децом са сметњам у развоју укључују се редовно дефектолози логопеди 

установе као и психолог и педагог Установе. Такође прошле радне године  у 

случајевима  деце која најтеже функционишу , укључили смо  и васпитаче 

стажисте,  што олакшава рад и  ангажовање васпитача као и боравак самог 

детета. 

 

   

  4.2          ПЛАН  ПРОГРАМА  ПРИПРЕМЕ ЗА   ШКОЛУ  
                              ( четворочасовни  програм)  

 

         У   ГРАДУ   :                                                                       У   СЕЛИМА: 

 

 

 БРОЈ ГРУПА     

 

 БРОЈ ДЕЦЕ  

 

 БРОЈ  ГРУПА  

 

 БРОЈ ДЕЦЕ 

    

       13 

 

     200 

 

          16 

 

     115 
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   Припремним  предшколским програмом ( и кроз четворочасовни програм и 

кроз целодневни облик рада),  обухватиће се сви предшколци  у граду 

Пожаревцу и Костолцу,  рођени   од 01. марта 2010. до 28. фебруара 2011., њих  

693  према  подацима Одељења за друштвене делатности  Града Пожаревца. 

Одређен број деце се не појављује у установи (многи су у иностранству иако су 

на списку матичне службе или  се ради о деци из осетљивих група). Из ових 

разлога спроводимо и активности за упис у предшколски програм што је напред 

наведено. 

     

 

 5.МАТЕРИЈАЛНИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 

ДЕЛАТНО СТИ 
 

     5.1  Објекти за децу 
    Преглед НАМЕНСКИ грађених објеката по врстама, броју, капацитету, 

површини дворишта и адреси :    

 

целпдневни  бправак- 

 

ред. 

бр. 

 

 

назив 

објекта 

 

   

површи  на 

објекта 

собе,м2   

 

површи 

на 

дворишт. 

у м2 

 

 

  Адреса : 
број 

гру 

па 

капа 

цитет 

(број деце 

по норм.) 

број 

деце 

преко 

нормат 

 

1. 

 

Невен 

 

 13 

 

250 

 

 

 

 

 

  96 

 

 1550 

  

 

 1150 

 

Сопотска 2 

 

2 

 

Лептирић 

 

  9  

 

152 

 

 

 

 77 

 

 1350 

 

 1114 

 

Книнска 5 
   

  11 

 

212 

 

 

 

 70 

 

 1200 +     

  150 

 

 950 

 

Немањина 8 3. Пчелица 

 

4. 

 

Бубамара 

 

  5 

 

100 

 

 

 

 23 

  

   850 

 

 1000 

 

Косовска бб. 
 

5. 

 

Мај. Цвет 

 

 11 

 

 220 

   

 

 

 

 

  20 

 

 1600 

 

 

 1170 

 

 Костолац        

Задругарска бб 
 

 6. 

 

 Сунашце 

 

 

   

3 

  

52 

    

8 

  

 200  

  

500 

  

Лучица          

 

 7. Даница 

Радосављев. 

 

  8 

 

 120 

 

 

 

 

 

30 

 

 1259 

 

 920 

  

 

  Дрварска      

           Бб   
 8. Душко 

Радовић 

 

 8 

 

140 

  

22 

 

   1 540 

 

   900 

 

Цане Бабовић бб 
 Укупно:  68 1 246 

 

 

 

 346   9 699 7 704  
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  5.2   Преглед ненаменски грађених и прилагођених  

              простора за рад са децом у оквиру установе  

                                -  целодневни боравак- 
  

 

ред. 

број 

 

 

 

 назив 

 објекта 

 

  

Капа 

цитет 

           

 

 

број 

деце 

преко 

 норм. 

 

 

 

Повр

ш. 

Објект

а,собе 

у м2 

 

повр.  

двор. 

 у    м2  

 

 

 адреса        

бр. број 

груп

а 

дец.по 

нормат

иву 

 

1. 

 

Бамби 

 

 7 

 

 136 

 

46 

 

894 

 

1110 

 

В. Караџића1 
2. Полетарац  2   40   5 

 

 

110 

 110 Ч. Васовића49 

 

3.. 

 

Лане 

 

 1 

 

   22 

 

   3 

 

  80 

 

 / 

 

Моше Пијаде бб 
  укупно  10  198  54         1084  1 210  

 

Из података се види да установа има у свим објектима укупно 78 група 

целодневног боравка  (јаслених и вртићких)  и  свака група има одговарајући 

радни простор-  радну собу.   

Напомена-   Капацитет објеката је приказан у односу на важеће нормативе, 

донесене Законом о предшколском васпитању и образовању. 

     

 

  5.3    Пријем у вртић:     
   Конкурс за упис деце на целодневни боравак је текао током  априла  месеца 

2016.  Пријем деце је обављен комисијски  ( по утврђеним критеријумима и  

бодовима утврђеним за прављење ранг листе), почетком јуна.   

 Молби за пријем  у целодневни боравак  је било  501    ,  

 примљено је  266  деце,  укупно    за све објекте  са  одобрених 20 % 

преко норматива  

 остало неуписаних - 235 

 

  Морамо да констатујемо да  и поред отварања два нова објекта у року од 

две године, још увек постоји  листа деце која су на чекању  јер капацитет 

установе није довољан за  све заинтересоване родитеље за смештај деце, 

посебно  напред споменутих најмлађих  годишта. 

   

           Упис деце у припремни предшколски програм на четири сата  

 

   Конкурс је трајао током маја 2016.  а други уписни рок тече од  15.  до 26 

августа 2016...Често се дешава да се деца из  сиромашних ромских насеља 

појављују и касније током септембра па и читаве године. Сва  деца се уписују 

без обзира када се појаве.  Организовањем летњих играоница кроз путујући 
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вртић   такође апелујемо на родитеље на упис деце у предшколску установу  и 

дајемо неке основне информације.   

       Осим  сопственог простора, Установа користи за реализацију припремног  

предшколког програма - простор  основних школа у сеоским насељима  у 

постојећим учионицама или су то посебно уређене учионице за предшколце.      

( као у Брадарцу, Маљуревцу). Проблем  је што је број деце у овим групама 

често испод минимума за отварање групе  па се у појединим насељима  и не 

организује. Проблем нам представља и одбијање или  немогућност родитеља 

неких села да децу одводе у суседно насеље, где су бољи услови и где има више 

деце, чак и по цену да им деца уопште не похађају предшколски програм.   Тај 

проблем је све израженији  а  одређено решење смо нашли организовањем рада 

путујућег вртића. 

 

5.4   Стање опремљености    
 

Објекти у саставу Установе садрже одговарајуће просторије, двориште и 

стандардну опрему за живот и рад деце. У сваком oбјекту постоје следеће 

просторије: 

 

 радне собе 

 санитарни чворови за децу и за одрасле 

 вишенаменска сала 

 канцеларија за васпитаче са библиотеком 

 радна просторија за превентивно-здравствену заштиту 

 холови 

 терасе 

 кухиња 

 остале просторије: канцеларије за друго особље, просторија за одлагање 

инвентара и материјала за одржавање објекта, котларница и вешерница.  

 

   Радне собе у објектима садрже оптималан број столова, столичица, креветића, 

ормана и полица за дидактички материјал, ормана за одлагање креветића, 

постељина, покривача, тепиха, кутића за игролике активности, играчака, 

дидактичког матријала, табли, цд плејера и пултова за повијање деце.  

   У оквиру већине соба постоје ограђене терасе за јаслене групе.. Испред 

радних соба у холовима налазе се панои за родитеље (фланелографи) и 

ормарићи за одлагање дечије одеће и обуће.  Радне собе и хочови опре,љени су  

дечијим  радовима и декорацијама васпитача са дечојим мотивима . Неопходна 

је  допуна и замена дотрајале опреме у већини вртића  . 

 

 Канцеларије за васпитаче између осталог садрже ормаре за одлагање 

документације , гардеробе, библиотеку са стручном литературом, телефон и 

рачунар. 
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  Потребно је  обновити рачунарску опрему у већини објеката а такође 

успоставити комуникацијску мрежу између објеката да би нам размена  

информација била ефикаснија  и лакша. 

  

 Радне просторије за превентивно-здравствену заштиту у свим вртићима садржи 

ормар са материјалом за прву помоћ и висиномер за мерење телесне висине. 

Кухиње садрже потребну опрему за рад али у појединим вртићима потребно је 

поправити и обезбедити машине за прање судова  као и пратећу  опрему у 

кухињи.    

   

   Велика  набавка  је спроведена прошле 2015, године за замену  столарије за 

вртиће Невен и Лептирић. За  тринаест милиона динара обављена је комплетна 

замена врата и прозора тако да су сада ови вртићи потпуно обезбеђени  и 

омогућавају деци пријатан боравак  

 

  Рационалним пословањем и испуњењем финансијског плана, знатно смо 

побољшали опремљеност наших објеката, почевши  од набавке  материјала за 

рад, дидактике, потрошног ликовног  материјала до куповине апарата и машина 

неопходних за рад.   

 

  Периодично се набављају и стручна литература и дечија издања за све објекта.   

Дидактика се такође периодично набавља у склади са  финансијским планом 

тако да је прошле године за опремање дидактиком  планирано и утрошено два 

милиона динара. 

 

      Такође дворишни простор већине вртића захтева нова улагања у сређивање 

справа, пешчаника, травњака као и ограда вртића. Због  безбедности деце и  

уклонили смо справе у неким двориштима. У поступку смо добијања 

донаторских средства за опремање дворишта.        

   

  

6.   ОРГАНИЗАЦИЈА   РАДА  УСТАНОВЕ 
 

    Основни облик рада у Предшколској установи ''Љубица Вребалов" у 

Пожаревцу јесте целодневни облик рада  са  децом од  навршених  годину дана 

до поласка у школу.   

 

      

6.1     РАДНО  ВРЕМЕ  УСТАНОВЕ: 
 

  За пријем деце и  целодневни боравак радно време  почиње  од   5,30  

сати  а завршава се у 16,30 .              Свакоднево је организовано и 

дежурство васпитача од 5 и 30  до 17 сати. 

                

 Васпитачи у целодневном боравку овај период од једанаест часова   

  покривају  радом  у две смене : 
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                          прва смена  од 7 до 13 сати  

                                    друга смена од 10 и 30  до 16 и 30  сати    

 Посебни облици  рада  спроводе се  и у радно  време Установе и ван 

радног времена , зависно од програма  

  Специјализовани облици рада  спроводе се после  целодневног 

боравка деце –од 17 сати.  

  Припремни  предшколски програм  (четворочасовни),  организује се у 

терминима ( у зависности од слободног простора):  

-  Лептирић  од 8 до 12  сати  

-  Невен   од 8 до 12 

-  Пчелица од 12 до 16 

-   Бамби    од 14 до 18  

-   Бубамара од 8 до 12  

-   Полетарац од 14 до 18 

-  Даница  Радосављевић од од 13 до 17 

-  Душко Радовић од  8 до 12 

-  Сунашце од 14 до 18  

-   Мајски Цвет од  8 до 12 две групе, по потреби трећа група од 12 до 16  

    Групе у сеоским насељима у зависности да ли су учионице слободне  

    користе термин од 8 до 12 или од 12 до 16 сати. 

 Радно време  у Предшколској установи и радно време објеката  могуће је 

мењати у складу са  потребама корисника и уз сагласност оснивача.  

 Нерадни дани  су субота и недеља и државни празници. 

 

 

6.2.  РАД   У ЛЕТЊИМ  МЕСЕЦИМА  /  јул  и август/ 
 

 Пожаревац  -  у току јула   и августа  раде  дежурни објекти који 

збрињавају децу из свих објеката - наизменично се користи колективни 

годишњи одмор .  Родитељи се на време обавештавају када користи 

колективни год. одмор објекат у коме је њихово дете, као и о вртићу где  

могу да збрину децу у том пероду. Овог лета због предстојећих радова  

вртићи Лептирић, Бамби  и Невен нису радили а деца и радници су 

усмеравани  на објекте: Бубамара, Даница и Пчелица.  

 Костолац ,вртић ,,Мајски Цвет'', користи колективни годишњи одмор, 

ове године  у  периоду од 18. јула до 24.августа сваке године  уз договор 

са родитељима.  

 Вртићи   „Полетарац“ , ,,Сунашце'' и ,,Лане''  не раде због трошкова , 

оба ова месеца деца  могу бити  смештена у неки пд пбјеката  кпји раде ( 

пп дпгпвпру). 

 

 Напомињемо да овај распоред може да се измени у зависности од 

потреба или евентуалних радова на неком објекту. 
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7.  ПОНУДА ПРОГРАМА  И  УСЛУГА  
 

   

   7.1    ПРОГРАМ НЕГЕ И ВАСПИТАЊА ДЕЦЕ УЗРАСТА ДО 3 

ГОД 
 

Нега и васпитање деце узраста до три године одвија се у складу са 

Основама програма неге и васпитања деце узраста од шест месеци до три 

године (Правилник о општим основама предшколског програма), 

Предшколским програмом дечјег вртића и Годишњим планом рада Установе. 

 

У овој радној години у Установи постоји 3 0  група целодневног боравка 

деце узраста до три године  (јаслени узраст).   

 

Деца јасленог узраста су распоређена у узрастне групе и то:  

  

 Назив групе Узраст деце  Број група 

млађа јаслена 

група -бебе 

 од 12 до 18 мес.    10 

средња јаслена 

група  

од 18 до 24.мес.     9 

старија јаслена 

група 

од 24 до 36 мес.   10 

мешовита јаслена од 1 до 3 год.    1   

укупно   30 

 

Васпитање и нега са децом јасленог узраста врши се стварањем 

повољне васпитне средине у којој ће дете стицати искуство по свом 

властитом програму, откривајући себе и свет који га окружује. Средина у 

којој деца бораве треба да буде органиозована тако да подстиче учење и 

развој. 

Основни задаци неге и васпитно-образовног рада са децом узраста до 3 

године у функцији су унапређивања

 целокупног телесног, интелектуалног и

 социо-емоционалног развоја. Рад одвија се путем система 

активности и игара са садржајима који подстичу све сфере развоја деце раног 

узраста: 

- физичко-сензорни развој (очување физичког здравља деце, подстицање 

развоја покрета, овладавање моториком, подстицање целовитог 

моторног и сензорног развоја, развијање навика), 

- емоционално-социјални развој (неговање отворености детета за 

доживљаје, пружање помоћи у стицању самосталности, подстицање 

поверења у сопствене способности, помагање детету у стицању 

основних норми понашања у оквиру основних моралних вредности – 

добро, рђаво, подстицање задовољства и радости код детета), 

- сазнајни развој (подстицање и неговање природне радозналости 

детета у односу на свет који га окружује, неговање осетљивости за 

утиске као мотиве за постављање питања, подстицање и богаћење 

дечјег говора као средства за комуникацију и стицање сазнања, 

подстицање развоја сензомоторних и перцептивних способности, 
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стварање повољних услова за формирање почетних сазнајних појмова 

кроз практичне активности). 

Основа за планирање васпитно-образовног рада, поред 

документа који дефинишу ову област, јесте процена развојног нивоа 

деце/групе, њихових потреба и интересовања, настала анализом систематског 

праћења дечјег напредовања, евиденције и евалуације рада. Медицинска 

сестра-васпитач систематски прати дечји развој и напредовање у 

различитим активностима и ситуацијама и користи најмање једну технику 

систематског посматрања. Сестра-васпитач укључује родитеље у процес 

праћења и документовања дечјег развоја и напредовања и редовно 

информише родитеље о напредовању њиховог детета, као и групе у целини. 

На јасленом узрасту нега деце је неодвојива од процеса васпитања. 

Њоме се одржава хигијена деце и задовољавају потребе за сном, исхраном, 

боравком на свежем ваздуху, а интеракцијом у процесу неге доприноси се 

социјализацији и општем развоју детета. Распоред дневних активности 

прилагођава се узрастним карактеристикама и индивидуалним потребама 

деце. Такође, уважавају се индивидуалне разлике међу децом у погледу 

здравствено-хигијенских навика, потреба за храном и сном. Редовно се 

организује боравак деце на отвореном простору. 

Сарадња са породицом представља стални задатак за медицинску 

сестру васпитача, која прави план сарадње са породицом на нивоу групе, 

уважавајући све специфичности конкретне групе и појединачне деце и 

породице. 

Медицинска сестра-васпитач о свом раду води води евиденцију и 

документацију која је доступна и користи се. 

За радну 2016/17. годину, издвајају се следећи приоритетни задаци: 

 

1. унапређивање систематског праћења дечјег развоја и напредовања, 

формирањем дечјег портфолија и коришћењем најмање једне 

технике систематског посматрања, 

2. редовно информисање родитеља о напредовању деце путем 

родитељских састанака и/или „путујућег портфолија“;односно 

побољшати квалитет  сарадничких односа родитеља и васпитача  

3. планирање васпитно-образовног рада на принципима тематског 

планирања, имајући у виду анализу података о расту и развоју детета. 

 

 

 

7.2        ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ ОД 3 ГОДИНЕ 

ДО  УКЉУЧИВАЊА У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
 

 

Васпитање и образовање деце узраста од 3 године до укључивања у 

програм припреме за школу, темељи се на научним и стручним 

достигнућима.Оно је наставак и допуна породичном васпитању и као такво је 

отворено за родитеље, њихове утицаје, идеје, потребе и непосредно учешће. 

 

Распоред  и организација рада одвија се у оквиру група. 

 

Назив групе:  Узраст  деце:   Број група : 

млађа васпитна група од 3 до 4 год        9 

средња васпитна гр. од 4 до 5 год      14 
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старија  васп.гр. од 5 до 6 год       8 

предшколска  гр.  од 6 до 7 год      13 

mешовита млађа васп.гр. од 3 до 5,5       2 

mешовита старија   од 4 до 7 год.       2  

Укупно       48 

 

По  Основам програма васпитно образовног рада од треће године до 

поласка у школу понуђена су васпитачима дв модела –Модел А и Модел Б 

Без обзира на модел, општа полазишта су заједничка и заснована на 

Општим основама предшколског програма.  Варирања и реорганизација рада 

група су могућа и посебно пожељна радом у центрима интересовања који се 

практикује у моделу А. 

У Моделу А, васпитач је окосница васпитног програма, креатор и 

истраживач сопствене праксе .Његов задатак је да, на основу интересовања 

деце, дневно планира већи број садржаја и активности и пружи деци 

могућност избора. Рад са децом се организује према центрима интересовања, 

који се формирају у зависности од потреба и интересовања деце. Могући 

центри интересовања: центар улога, центар језичке културе, грађевински 

центар, музички центар, манипулативни центар, конструкторски центар, 

центар уметности, центар играоница – физичко васпитање. Центри 

интересовања се опремају у зависности од изабране теме. Кроз рад у 

центрима интересовања, васпитач усаглашава препозната интересовања са 

потребом да се делује на све аспекте дечјег развоја. 

У Моделу Б структуру програмске основе васпитно-образовног рада 

чине: 

• физички развој (телесне, перцептивне и здравствено-

хигијенске активности);  

• социо-емоционални и духовни развој (друштвене, афективне и 

еколошке активности); 

• когнитивни развој (откривачке, логичке, радне и саобраћајне 

активности); 

 • развој комуникације и стваралаштва (говорне, драмске, ликовне, 

музичке и плесне активности).  
У планирању рада са децом треба да буде заступљена комбинација 

свих поменутих активности, са основним циљем да се обезбеди развој укупних 

потенцијала детета, напредовање у сваком од његових аспеката и квалитетно 

усавршавање оних домена које је већ освојило. 

 

   Модел програма:   Модел А Модел Б 

   Целодневни боравак     2 групе    46 група 

   ППП –четири сата -     29 

 

 

Васпитно - образовни циљеви у оба модела су:  

 

 

• развој интелектуалних капацитета у

 складу са развојним потребама, 

могућностима и интересовањима; 

развој социјалних и моралних вредности у складу са хуманим и 

толерантним вредностима демократски уређеног друштва 

осетљивог на породичне, културолошке и верске 
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различитости; 

 култивисање дечјих емоција и неговање односа ненасилне 

комуникације и толеранције; 

 развој моторних способности и   

спретности ; 

 подстицање креативног изражавања  

детета; 

стицање позитивне слике о себи; 

 развијање поверења у себе и друге; 

 подстицање самосталности, индивидуалне одговорности и 

аутентичности израза и деловања 
 

           На основу извршене анализе и извештаја Актива за развојно  

планирање и Тима Установе за самовредновање , у овој радној години  

посебна пажња ће првенствено бити усмерена на:    

 

        - јачање капацитета  и стварања прилика за изграђивање             -    

         професионалног    идентитета  и етичких принипа професије  васпитача  

 

 

- унапређивањe планирања и програмирања васпитно-образовног 

рада, дефинисањем циљева, задатака, одабиром садржаја, врстом 

активности, методама и облицима рада, у складу са систематским 

посматрањем и праћењем развоја и напредовања деце,деце са развојним 

потешкоћама, евидентирањем у рубрици Белешке о деци и евалуацијом етапе 

у васпитно-образовном процесу; 

- активно учешће родитеља у планирању, реализацији и евалуацији 

васпитно-образовног рада,као и периодичнo организoвање радионица за децу и 

родитеље  

- укључивање родитеља у процес праћења дечјег развоја и 

напредовања и унапређивањe квалитета вођења педагошке документације - 

портфолиo детета; 

- сттварање прилика за дружење деце различитих узрасних група у 

расположивим просторима вртића као и планирање и реализација 

активности на отвореном простору у свим вртићима. 

 

    

7.3     ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
 

    Припремни предшколски програм је установљен Законом о Основама система  

образовања и васпитања, и Законом о предшколском васпитању, као посебан 

део предшколског програма који се остварује с децом у години пред полазак у 

школу.  Циљ предшколског програма је да се обезбеде услови и подстицаји за 

развој потенцијла сваког детета. 

  Зато је и циљ   реализације  и  спровођења овог програма  што већи обухват 

деце предшколског узраста  припремом за школу.  Новом стратегијом 

образовања у Србији, предвиђа се да се обухват организованим предшколским 

васпитањем и образовањем спусти и на узраст  до треће године како би се што 

раније створили што бољи услови за оптималан развој сваког детета.     
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  Акцион им планом  за ову радну годину предвиђене су активности на 

организовањe  и формирање мешовитих група од 3 до 5 година у срединама где 

нема  организованог  рада  . 

Родитељ или старатељ чије дете није обухваћено васпитно образовним радом у 

предшколској установи, дужан је да упише дете старости од  пет и по до шест и 

по година у предшколску установу ради похађања припремног предшколског 

програма.  

   Похађање програма је обавезно у трајању од девет месеци ( од септембра до  

јуна календарске године)  и бесплатно је 

   Ако пођемо од спискова матичне службе, обухват деце у  години пред полазак 

у школу, је код нас преко 95% .  Међутим, често на овим списковима  нема деце 

која су дошла из других средина, променили пребивалиште, или се не појављују 

ни на једном списку (невидљива деца) сл, тако да сматрамо да тај број није 

сасвим тачан. 

  Специфичност наше општине је велики број деце ромске популације  која се 

не одазива  на упис у предшколски  програм. Такође, у последње две године, 

запажена је тенденција миграције ове популације у иностранство тако да смо 

приметили да је и број ромске деце на територији Костолца  у опадању.  

 Други проблем је мали број деце у сеоским насељима, где  законски још 

немамо могућности за формирање мешовитих група..  У неким насељима се 

редовно појављује јако мали број предшколаца 1-2 . И ово становништво се 

исељава  већ генерацијама у иностранство или мигрира у град, где привидно 

има сада већи број деце.  

 

        Шта планирамо ради  потпунијег  обухвата деце за ППП ?  

 

1. информисање  родитеља о важности и обавези похађања ПППрограма  

умножавањем и постављањем  информатора и флајера Министарства 

просвете на Домове здравља, Месне заједнице, Домове културе, основне 

школе и сл места у приградским  и сеоским насељима општине Пожаревац. 

 

2. интензивнију сарадњу са Ромским удружењима  и медијаторима, ради  

подизања свести и едукације локалног становништва ( пре свега због учења 

језика); 

 

3. организовање рада путујућег вртића ради окупљања деце из социјално 

изоловане, сиромашне средине током лета и током радне године; 

 

4.  гостовање у медијима  са тематиком важности укључивања деце у  

ППпрограм  

 

5  дељење информатора и брошура о ППП приликом  отварања уговора 

родитељима. 

 

      Деца  која  већ бораве  у предшколској установи,  прелазе редовно у 

најстарије групе где васпитачи планирају активности за реализовање 
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припремног предшколског програма. Припрема деце за полазак  у школу  је 

уствари процес који се одвија током читавог предшколског периода   кроз  

подстицање општег развоја детета. 

 

Свој  деци по завршетку овог програма, Установа издаје  Уверење  које је  као 

званичан докуменат,  неопходно   за упис у основну школу.   

 

       

 

 

   7.4   ПЛАН  ПРИПРЕМНОГ  ПРЕДШКОЛСКОГ  ПРОГРАМА  

                                    ЗА 2016-2017. годину    

 

       у          седишту          установе 

           -четворочасовни  програм- 

    ван       седишта               установе 

       -четворочасовни програм- 

     Број  група   Број  деце   Број   група       Број  деце 

 

          13 

 

 

       200 

 

          16 

 

           115 

                Припремни  прешколски програм  у  целодневном  боравку 

       у   седишту  установе         ван  седишта   установе 

 Број група  Број деце   Бр.група  Бр. деце 

 

      14      

 

      290 

          

        --------- 

     

    --------  

 

 

 

7.5  МРЕЖА   ПРЕДШКОЛСКИХ  ГРУПА  ЗА ТЕРИТОРИЈУ 

ОПШТИНЕ  ПОЖАРЕВАЦ 
 

                    ПЛАН  ГРУПА ВАН  СЕДИШТА УСТАНОВЕ 

                                         за  2016/17. 

РЕД      РЕ 

 1  Дубравица 

Батовац  

     5  +1   деце 

  2.  Драговац       6 

  3.  Брежане    

 Живица 

     6+2 

 4.  Бубушинац     5 
 5. Стари 

Костолац 

    6 

 6. Дрмно      6 
 7. Кличевац-

Речица 

    5+2 

 8. Брадарац-

Маљуревац 

      4+1 

 9. Трњане,      5 +3  
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Братинац,  

10. Баре, Касидол      6 +1 
11. Берање, 

Набрђе 

 

      8    

12. Пољана, 

Пругово  

    

      7 +1 
13. Ћириковац-      8 
14. Кленовник      5 
15. Путујући 

вртић Петка 

Острово  

  2+4 

16.- Пут.вртић 2-

канал, дидино 

село 

   15 

 

Ук

упн

о 

 

  група 

     

   деце 

     16    115 

   

  

 

Према  приспелим  подацима из месних канцеларија а пре свега са терена, не 

постоји довољан број деце генерације 01. 03. 2010/ 28.02. 2011. (петоро и више) , 

за формирање група у многим насељима.  Зато смо прибегли решењу 

комбиновања   деце  из два насеља.  

Велики значај би имао обухват млађе деце од 3 до 5,5 год. у овим малим 

срединама чиме би се квалитет услуга и подршке породици знатно унапредио и 

деци  унапредила основа за предшколски програм. 

 

 ПЛАН  ГРУПА  ПП ПРОГРАМА  У СЕДИШТУ УСТАНОВЕ  

                          ПОЖАРЕВАЦ И КОСТОЛАЦ 

 

 Ред.бр.            вртић                            бр група        бр деце 

1.   ПЧЕЛИЦА       1 26 
2.   НЕВЕН 1  11 

3.   БУБАМАРА 1  10 
4.   ЛЕПТИРИЋ 1 19 

5.   БАМБИ 2 26 

6.    М.ЦВЕТ -КОСТОЛАЦ 3 40 
7.   ПОЛЕТАРАЦ 1 7 

8 .   СУНАШЦЕ-ЛУЧИЦА 1                          10 
9.   ДАНИЦА РАДОС. 

 

1                        

 
20   

10.         ДУШКО РАДОВИЋ 1 12 

    

   Укупно                                          13      181  
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   Напомена:  Ово је бројно стање уписане деце 01. септембра, очекијемо 

током месеца накнадне уписе. 

 

    Ово је стање од.01. 09.2016.. али се овај број мења  накнадним уписима, 

посебно у Костолцу. Са организовањем рада  припремних група у Костолцу већ 

неколико година имамо проблем простора. Како се програм за две  групе на 

четворочасовном програму (50 деце), одвијао у простору основне школе,  

губитком овог простора настао је велики проблем. Радне 2014-15. године рад је 

организован у хотелу који је био неадекватан и непримерен боравку деце.  

Прошле 2015 -16 уступили су нам простор у основној школи у Петки па је наш 

аутобус превозио децу.  Негодовања родитеља су велика јер места у вртићу 

Мајски Цвет - нема.. Као  привремено решење  за ову годину у поступку смо 

добијања сагласности за слободан простор у приземљу новосаграђене стамбене 

зграде у Костолцу. У плану је како сазнајемо изградња новог објекта. 

 

 7.6  РАД СА ДЕЦОМ СА РАЗВОЈНИМ  СМЕТЊАМА  У   

           РЕДОВНИМ   ВАСПИТНИМ  ГРУПАМА 
 

Поштујући основне принципе инклузивног васпитања и образовања, тј. 

полазећи од права сваког детета да има приступ образовању које је усмерено 

на њега и његове специфичности, 27-оро деце са развојним сметњама 

(dysphasia evolucionis receptiva et expresiva, cer. paraliza, sy L.Down, 

мешовити развојни поремећаји са елементима дисхармоничног развоја и 

аутизма, код којих је IR испод просечног за календарски узраст, ,) 

укључено је у рад вршњачких група у ПУ „Љубица Вребалов“. 

 

Васпитно-образовни рад са децом која имају развојне сметње, 

заснива се на изради индивидуалних  планова рада, односно педагошког 

профила детета, којима се стварају услови за њихово потпуно 

обухватање педгошким и стручним радом, у право време и на одговарајући 

начин, у сарадњи са психолозима, логопедом, васпитачима и родитељима 

деце за коју се израђују планови рада.   Плановима су обухваћени циљеви и 

задаци у оквиру свих аспеката дечјег развоја, покривене све области 

индивидуалног развоја преосталих, очуваних способности и снага детета. 

 

   Основни циљеви васпитно образовног рада: 

Стварање услова за оптималан и свестрани развој личности колико је то 

могуће, активирањем свих очуваних способности и потенцијала за развој; 

 Ублажавање ефеката исподпросечног IQ функционисања, као и 

спречавање развоја секундарних сметњи и поремећаја у емоционалном 

развоју детета. 

 Индивидуализацијом и корективним радом утицати на ублажавање, а када 

је то могуће и на отклањање неких поремећаја у индивидуалном развоју 

детета и његових последица; 

 
  Садржаји и активности васпитно-образовног рада на предшколском 

узрасту су обухваћени следећим областима: 
  1. МОТОРНИ РАЗВОЈ  
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  2. САМОСТАЛНОСТ И БРИГА О СЕБИ  

 3. САЗНАЈНИ РАЗВОЈ 

            4. РАЗВОЈ ГОВОРА И ЈЕЗИКА  

            5.   СОЦИО ЕМОЦИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

 

 

    

 

 

    7.7   РАД  СА ДЕЦОМ НА БОЛНИЧКОМ ЛЕЧЕЊУ 
 

  Ове радне године  планирамо да ангажујемо васпитача који би радио на дечјем 

одељењу Пожаревачке болнице. Од прошле године смо ступили у договоре са 

представницима болнице и постоји воља и заинтересованост да се ова идеја 

рализује. Такође, наши васпитачи одлазе у посету периодично на дечје 

одељење, декоришу простор и дају пригодан програм малишанима који су на 

лечењу. Радно време васпитача биће четири сата, у периоду када неомета 

организацију рада на одељењу. 

Глобални циљ рада са децом у болничкој групи јесте помоћ деци у 

адаптацији на болничке услове и хуманизација и оплемењивање болничке 

средине и боравка деце у њој 

Специфичност програмирања и реализације васпитно-образовног 

рада у болници везана је за уважавање разлика присутних у структури 

болничких група и дужини боравка деце у болници (различита дужина 

боравка деце у болничким условима, старосна структура групе која се 

често не ограничава на предшколски период, различита обољења и сметње 

у развоју деце). То се, пре свега, одражава на временски оквир планирања и 

вођења запажања о деци. 

Основни принципи и задаци васпитно-образовног рада са децом на 

болничком лечењу јесу: 

• обезбеђивање емотивно топле атмосфере у болници, водећи рачуна о 

потребама деце и пружајући им подршку у кризним ситуацијама, 

• подстицање ведрог, радосног расположења код деце и формирање 

позитивног и активног става у односу на сопствено оздрављење, 

• ублажавање страха и стрепње који се јављају на одвајање, 

• помоћ детету да прихвати болест и суочавање са ограничењима, 

• подржавање, подстицање и осмишњавање активности (групне и 

индивидуалне), • омогућавање деци да кроз игру искажу расположења и 

емоције, 

• укључивање родитеља у активности са децом, 

• успостављање одговарајућег стручног и сарадничког односа са 

здравственим радницима. 

Васпитач у раду са децом у простору играонице осмишљава 

активности које је могуће реализовати у датим условима, водећи рачуна о 

подстицању свих аспеката развоја деце, а кад стање здравља детета и друге 

околности захтевају са дететом ради индивидуално у болесничкој соби. 

Васпитач у болничкој групи сарађује са породицом, здравственом 

установом и локалном заједницом. 

Сарадња васпитача и породице у болничким условима заснована је на 

потреби уважавања најбољег интереса за дете и родитеља. Васпитач 

родитељима даје информације у домену свога рада. Информисање 

родитеља о здравственом стању детета искључиво је у надлежности лекара. 

Сложеност посла васпитача у болници захтева отвореност и 
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прилагодљивост условима и режиму рада у болници и перманентну сарадњу 

са свима који се у болници баве децом. 

Васпитач сарађује са хуманитарним и стручним организацијама, по 

потреби са школом и укључује се у акције везане за болесну децу. 

Васпитач у болничкој групи се стручно усавршава према Годишњем 

плану рада Установе и индивидуалном плану стручног усавршавања. 

 

 

 

 7.8  ДИНАМИКА ОСТВАРИВАЊА ПРЕДШКОЛСКОГ   

ПРОГРАМА 
 

  Предшколски програм је планиран да  се реализује  у складу са 

 

 утврђеним поставкама Општих основа предшколског програма  

 на основу предвиђеног Плана стручног усавршавања,  

 индивидуалних планова објеката и појединих група  

  индивидуалних  васпитно образовних планова   израћених за поједину  

децу 

 у складу са предвиђеним  акционим планом Развојног плана,  планова 

Тима за заштиту деце   од насиља, Тима за инклузивно образовање, као и 

Тимова за самовредновање  и Тима за посебне и специјализоване 

програме   

 планираних јавних манифестација и наступа 

 осталих редовних активности и  облика рада   

     Како је Општим основама предвиђен  програм за узраст до три године 

старости и од три године до поласка у школу,  Предшколски  програм ће 

се  и остваривати у складу са узрасним карактеристикама.     

    У зависности од групе  и развојних карактеристика деце планира се:   

септембар – новембар – адапатација деце на колектив,   упознавање  дечјих  

навика, карактеристика и  индвидуалних потреба и  успостављање   стабилне 

емоционалне везе између детета и сестре, интензивна сарадња са 

родитељима 

 Децембар- март – понуда садржаја игара и активности примерених 

узрасту и групи;  континуирана сарадња са породицом, рад на 

осамостаљивању деце 

 март – јун  -   активности и игре на даљем поспешивању развоја 

(интелектуалне, моторичке, сензоперцептивне, физчке….)  

 успостављање квалитетних сарадничких  односа са родитељима  

организовањем родитељских састанака и размене на различите теме 

 праћење дечјег осамостаљивања и формирања навика 

 

 За узраст од три до шест и по година васпитно образовни рад се 

спроводи такође на основу Општих основа и Модела А или Б као и 

специфичностима саме  васпитне групе и објекта.  

Оријентационо  предшколски програм се   заснива на: 
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 септембар- октобар – период адаптације, понуда садржаја и активности 

везних за олакшавање уклапања у колектив као и снимање развојног 

нивоа групе 

  од октобра до краја радне године -    понуда тематских целина или рад 

по центрима интересовања у зависности од одабраног модела и 

интересоавња деце 

 планирање активности и реализација програма  у складу са Основама 

програма и  акредитованих програма који су били део обука васпитача - 

Самопоштовање, Чувари осмеха, Ми смо Земљани, Ненасилна 

Комуникација, Животне вредности као и програми од прошле радне 

године – НТЦ систем учења,Критичко мишљење, Моћ маште, моћ 

покрета, Игром до музичког знања, Ка објективности посматрања и др...   

 мај –јун – праћење и процена ефеката  програма који су спровођени и 

оставрених Основа програма,  спровођење активности у склопу плана  

процеса самовредновања на нивоу установе и  објеката појединачно, као 

и  праћење  и процена  напредовања и развоја деце  сваке васпитне групе. 

 

Остваривање предшколског програма  анализира се на стручним већима и 

активима, на састанцима тимова као и  састанцима Педагошког колегијума, 

седницама Управог одбора и седницама Савета родитеља  

Такође током ове године  процењиваће се и  реализација пројекта Тима за 

посебне и специјализоване програме  спровођење акционог плана радних група 

Установе и  локалне самоуправе.  

 

     

   

8.   ПЛАН    ОРГАНИЗОВАЊА   ПОСЕБНИХ   И  

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ      ПРОГРАМА     у   радној   

2016/17. 

 

 

    На  основу Правилника о врстама, начину остваривања и финансирања 

посебних и специјализованих  програма  рада  и услуга  у предшколским 

установама (,,Сл.гласник РС.бр.26/13), наша установа планира   и реализује 

активности у склопу  посебних и специјализованих програма -  рад  путујућег 

вртића -аутобуса, сaветовалиште за родитеље, као и неке специјализоване 

програме уврстићемо и  ове године.  Наиме Тим установе за посебне и  

специјализоване програме је  претходних  година  изнедрио више програма  и 

активности које  ћемо  и у наредном периоду интензивирати  и  то кроз: 

 

 интензивнија  и континуирана  сарадња са установама и институцијама у 

граду и округу  

 активности  на јавном простору- видљиве, медијски испраћене и 

доступне јавности  

 већа укљученост и присутност родитеља у нашим акцијама и програмима 
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 -већа укљученост и отвореност за волонтере, студенте  и остала  

заинтересована лица и групе  у наше програме . 

 

 Све ово треба да има за циљ  већу отвореност установе ка заједници и  

појачан сензибилитет  за  њене  потребе , посебно са освртом на најмлађе.   

Тиме  ћемо посредно подржати  повезивање и интеграцију  наше предшколске 

установе са читавом заједницом 

 

На предлог  Савета родитеља о одабиру специјализованих програма и  након 

усвајања  Упраног одбора установе, специјализовани програми ће бити у 

понуди за децу наше установе  и за децу града која  не користе наше услуге : 

 

  

8.1    ВРСТЕ И НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА  ПОСЕБНИХ, 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ И ДРУГИХ ОБЛИКА РАДА  И УСЛУГА 

УСТАНОВЕ 
 

    8.1а  посебни    програми  у  2016/17. 
 

  назив програма 

 

 

  циљ 

 

    трајање 

 

  корисници 

 

Путујући вртић-

аутобус 

 

 

 Већи обухват деце 

из необухваћених 

популација  

организованим 

вапитањем и 

образовањем 

 

 За предшколску 

групу –свакодневно 

на релацији 

Костолац - Петка - 

Острово - Костолац   

 

 Деца узраста  од 

четири до седам 

година .  Групе од 

по 16 деце    

,,Мало се покрени 

и у вртић крени''  

 

 

У оквиру пројекта 

,,Подршка раном 

развоју''  ,  већи 

обухват деце 

предшколским 

програмом 

 

Током летњих 

месеци радом 

мобилног тима 

васпитача у 

путујућем вртићу 

 Сва присутна деца 

на терену    

 

Игровница 

  У оквиру пројекта 

,,Подршка раном 

развоју''  

      

  Два до три пута 

месечно у једном од 

вртића учешће деце 

из ромских 

породица (од 3 до5 

год)  која нису у 

пппрограму 

. 

 Деца из одабраних 

породица у сарадњи 

са  ромским 

удружењем 

-Вртић  у гостима  У оквиру пројекта 

,,Подршка раном 

развоју'' (већи 

обухват деце из 

необухваћених 

 Активности два до 

три пута месечно  у 

изабраном насељу  у 

трајању од 2 до 3 

сата 

.. Деца узраста од 3 

до 7 година из 

средина где нема 

организованог рада 

са предшколц, 
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популација  

организованим  

активностима) 

ромска насеља, 

сеоска насеља 

 

 

 

  8.1б Специјализовани програми 2016-17 
 

назив програма 

 

    циљ 

 

 трајање 

 

корисници 

Енглеско 

забавиште 

Основно 

упознавање  страног 

језика,културе 

два пута недељно 

по 45 мин 

  Деца  узраста од 4 

до 7 год.  

Музичко 

забавиште 

Неговање музичке 

културе, развијање 

слуха и ритма код 

предш. 

два пута недељно 

по 45 мин 

 

          -//-  

Растимо уз плес 

Дечија плесна 

асоццјација 

Учење елелената 

плеса, ритма и 

покрета  

 

         -//- 

       

      -//- 

Научимо  шах у 

вртићу 

 Упознавање 

основних елемената  

игре,развијање 

логичког мишљења, 

такмичарског духа.. 

        -//-         -//- од 4.    

          до7.год  

Јога  за децу   Увођење у елементе 

јога вежби, развој 

пажње, 

координације, 

правилног дисања. 

       -//- и часови на 

отвореном, јавни 

наступи 

          -//- 

Ликовни атеље Развијање ликовног 

изражаја 

 Једном недељно у 

простору Галерије 

града или  вртића 

 деца узраста од 4  

до 7 год као и деца 

из града 

  

 

  Број група  за ову годину  биће познат тек по упознавању родитеља са понудом 

и пријављивању деце  и кренуће са  реализацијом  касније.  Ако учешће детета у 

неком специјализованом програму буду финансирали родитељи, време 

организовања активности биће након завршетка  целодневног боравка ( после 16 

и 30.)   Ове програме реализују васпитачи  који с у  прошли одређене обуке. 

Енглески језик реализују професори, представници школе страних језика која 

излаже своју понуду  Савету родитеља  . 
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8.1ц Други програми и услуге породици за 2016/17: 
 

Саветовалиште за 

родитеље 

Пружање помоћи 

и подршке 

породици у 

подизању и 

васпитању деце 

  

  Периодично у  

 објектима 

 Сви 

заинтересовани 

родитељи  са 

територије града  

Еко радионице 

,,изађи напоље, 

напољу је најбоље'' 

Разој еколошке 

свести и односа 

према природи и 

окружењу 

  Периодично -     

  месечно 

   Деца вртића, и 

заинтересовани 

одрасли и деца 

Ликовне  играонице Креација, слобода 

изражавања, 

упознавање 

техника. 

 Центар за културу 

,( у току позоришне 

сезоне сваке 

суботе) 

 

  Деца учесници из  

вртићка, и 

заинтересовани 

одрасли и деца 

Читаоница-

причаоница 

 Увођење деце у 

књижевност, 

приказивање 

књига, читање, 

сусрети са књиж. 

 Месечно једном у 

простору 

библиотеке  или у 

просторуу вртића 

  

            -//-  

     

         

 Ове програме такође реализују   васпитачи  и  стручни сарадници  са 

афинитетом за поједине области а ови програми се не наплаћују. 

                         

 

 

8.2   ПРИГОДНИ  И  ПОВРЕМЕНИ   ПРОГРАМИ у 2016/17. 
                           

           

Врста програма Место реалиције Време реализације   корисници 

Излети : Виминацијум 

Чачалица 

Етно парк Тулба 

Ергела Љубичево 

 -  октобар и април 

-   током године   

    периодично 

 Деца узраста од 4 

 до  7 година  

Екскурзија  Зооврт Београд  

или  Јагодина 

  - мај 2017. Деца корисници 

 услуга од 5 до 7год 

Акција  

планинарења-

,,пешачење и 

 здравље,, 

 Околина 

 Пожаревца 

 -април-мај 2017. Деца корисници 

 услуга од 5 до 7год, 

 деца града и одрасли 

Дан извиђача- 

логоровање 

околина Пожаревца, 

Тулба 

 - отобар 2016 или 

  мај 2017.  

     -// - 

и родитељи 

Посете  

другим 

предш.установам 

 

ПУ Смедерево, 

Вел. Градиште, 

Петровац 

 

- пролеће 2017. 

 

Деца предшколских 

група  
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Викенд на салашу  По одлуци 

 Савета родитеља 

отобар 2016 или 

  мај 2017. 

  -  // -   

Зимовање По одлуци 

 Савета родитеља 

  фебруар 2017.   -//- 

 

У договору са представницима родитеља, могуће су и друге активности и посете 

током  године.  

 

 

8.3  Програми од општег интереса   
 

 -   боравак трећег детета  -приказ  стања из јуна 2016. 

           

ред. 

бр. 

 

 

 ОБЈЕКАТ 

 

 

  ТРЕЋЕ ДЕТЕ 

 

 1. 

 

  НЕВЕН 

 

       37 
 

 2. 

 

 ПЧЕЛИЦА  

     

       19 

 

       20 
 

 3.  

 

 ЛЕПТИРИЋ 

  

 4. 

 

МАЈСКИ ЦВЕТ 

 

       16 
 

 5. 

 

  БАМБИ 

 

       12 
 

 6. 

 

 БУБАМАРА 

 

       14 
  

 7.  

  

 СУНАШЦЕ 

 

        9 
 

 8. 

 

ПОЛЕТАРАЦ 

 

 

        1 

9. ДАНИЦА Р.      12 

10. ДУШКО Р.       11 

 

  11. 

 

 ЛАНЕ 

 

        / 

 

12. 

 

 ПППрограм-4 сата 

 

     15 
    Укупно : 

 
   166    деце 

 

Боравак трећег детета у породици је регресиран и родитељи плаћају 50 % од 

цене за кориснике.     

         Установа  планира да од ове радне године покрене и рад васпитача у 

групи деце на болничком лечењу јер у нашој Општој болници  постоји 

педијатријско одељење где је фреквеницја боравка деце на лечењу значајна  

и постоји заинтересованост обе стране за  организовање рада ове групе.                      
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 9.   ПЛАНОВИ   РАДА  СТРУЧНИХ   ОРГАНА   У   

2016/2017   
           

                              

      

   9.1   СТРУЧНИ   АКТИВ    ЗА  РАЗВОЈНО   ПЛАНИРАЊЕ   
 

          Развојни план Установе донет је за период 2014 -2017.год.  

              

Са завршетком 2016.  године, Актив за развојно планирање установе 

заокружује претходни период са обавезом  за доношењем новог Развојног плана 

од 2017. Можемо закључити да је велики део планираних задатака и активности 

остварен али да је задатак и надаље залагање за постизање виших стандарда у 

свим областима. ЗА ове три године бавили смо се свим областима а посебно смо 

ставили нагласак на оне које смо проценили као најсллабије Као задатак који 

нам остаје и у наредном периоду  захтева континуирани ангажовање  у свим 

областима. Како смо најмање пажње посветили области ОРГАНИЗАЦИЈА 

РАДА И РУКОВОЂЕЊЕ, у овој години акценат  ће бити постављен на 

испуњавање стандарда ове области 

Унапредити процес професионалног развоја запослених који је утемељен на 

процесу  самовредновања. 

 

 

                              АКЦИОНИ    ПЛАН     ЗА   2016/7.    

 

   ОБЛАСТ:    ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И  РУКОВОЂЕЊЕ 

             

Стандард 6.4. У Установи  функционише систем за праћење и вредновање 

квалитета рада  

Циљ:  унапредити професионални развој и  праћење стр. усавршавања кроз  

процес самовредновања 

 задаци    носиоци 

реализације 

 време 

реализације 

    евалуација 

 

 Израда личног 

плана 

професионалног 

развоја, 

профеионали 

портфолио 

запослених 

 

 Директор, помоћник 

дир. стр.сарадници,  

васпитачи 

 

 Током радне 

године 

 

 Увид у планове 
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Унапређивање 

евиденције о стр 

усавршавњу 

применом  

бодовне листе за 

стручно 

усавршавање у 

оквиру установе  

 

 директор, помоћник 

дир. педагог, 

психолог 

Чланови Актива 

  

 септембар-   

  октобар 

  Документација о 

стр. усавршавању 

 

Формирање тима 

Установе за 

стручно 

усавршавање   

 

 

 

директор, помоћник 

директора 

 

  

 

  Увид у Извештаје 

о раду и записник о 

раду Тима 

Организовање и 

израда планова 

рада актива 

васпитних и 

јаслених  група 

ради 

координисања 

рада 

   

Директор, 

помоћник,директора, 

педагог 

  

  Књиге рада 

васпитача, 

записниви са 

састанака 

 

 

   

 

 

    Област  -  ЕТОС – 

 

 Циљ.      Радити  континуирано на унапређивању  колективних и 

професионалних односа, развијању толеранције ,  мотивисати   запослене  

за рад и професионално напредовање кроз бољу сарадњу, уважавање правих 

вредности и бољу комуникацију. 

 

Стање у овој области је знатно побољшано реализацијом неких задатака и 

активности током године ( редовно информисање родитеља ажурирањем сајта , 

континуирано одржавање Савета родитеља, израђен Правилник о кућном реду и 

понашању у установи..) Међутим,  има места за  интензивирање још неких 

активности /пре свега када су у питању односи и комуникација са родитељима и 

међусобна професионалана комуникација/. Такође компетенције васпитача и 

профеионлни етички кодекс треба јачати  јер је колектив  подмлађен 

васпитачима који немају искуства у раду. 
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задаци      активност  носиоци 

реализације 

 време 

реализац

ије 

    евалуација 

1.Утвђивање 

стандарда и 

критеријума 

за вредновање 

квалитетног 

и 

професион.од

носа према 

раду – 

праћење и 

поштовање 

професионал. 

компетенција  

васпитача 

 

  процена 

анализа 

испуњености 

показатеља и 

стандарда 

квалитета 

у области 

етоса кроз 

рад тима за 

СВ и 

ЗРПланирањ

е – израда 

Професион. 

портфолија 

 

 члановиАктив 

за разв.планирање, 

директор , 

помоћник,  

вође тимова и 

актива 

 и током 

радне       

2016-17. 

  веће учешће на 

стручнимскупови

ма,  јавним 

наступима и у 

професионалним 

удружењима  

-  професионални  

портфолио 

-праћење и  

прикупљање 

доказа за  

стандарде 

квалитеа у раду , 

дечји портфолио, 

албуми..    

2.Утврдити и 

развијати 

проф.компете

нције 

васпитача 

Анализирати 

етички кодекс 

васпитача и  

показатеље 

професион. 

вештина и 

способности 

  

члановиАктив 

за разв.планирање, 

директор , 

помоћник,  

вође тимова и 

актива 

-//- -   анализа  

извештаја, анкете 

за родитеље, 

белешке 

васпитатача.. 

3.Тражење 

нових,различи

тих начина за 

учешће 

родитеља и 

релевантних 

институција 

и 

организација 

из окружења  

у раду и 

животуПУ  

 

 

 Континуиран 

рад са 

родитељима и 

заједницом 

кроз   

тематске 

радионице, 

посебне и 

спец. 

програме, 

округли сто, 

саветовалиште 

за родитеље  

 

чланови Актива 

за разв. планир., 

директор , 

помоћник,  

вође тимова и 

актива  

 Током 

године 

 -  број гостовања 

на локалним 

медијима,дешава

њима у граду, 

наступи деце, 

забележени 

предлози и 

сугестије 

родитеља, рад 

Савета родитеља 

- извештаји о 

активностима 

     

 

 Напомена: чланови Актива биће накнадно изабрани и потврђени на првој седници. 

Председник Актива је Нада Рајчић, васпитач  
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9.2    ГОДИШЊИ  ПЛАН  ТИМА  УСТАНОВЕ  ЗА  

САМОВРЕДНОВАЊЕ      
 

   Ова радна година 2016//17, представља завршетак  циклуса самовредновања, 

где смо током протеклог периода радом тима прошли све области и разрађивали 

акционе планове према приоритетним задацима за оне стандарде који нису били 

испуњени  или су делимично испуњени.. 

 

  

Област –   ВАСПИТНО   ОБРАЗОВНИ   РАД   

стандард       активности динамик

а 

носиоци инструмен

ти 

исходи 

 

2.3. План 

васпитно-

образовног 

рада групе 

је основа за 

оптималн

о 

напредова

ње у учењу 

и развоју 

детета 

-и даље спроводити 

континуирано 

систематско 

посматрање 

интересовања и 

потреба деце 

различитим техникама 

- појачати  надзор и 

указивати на уредно 

вођење документације, 

 планирање рада у 

мањим групама 

-дечији портфолио 

 

  

Континуи

рано 

током 

године 

 

Чланови Тима, 

стручни 

сарадници и 

остали 

васпитачи 

вас.група 

 

Размена и 

дискусија и 

договор 

запослених, 

планови за 

рад тимова, 

протоколи за 

систематско 

посматрање 

напредовања 

деце од 3 до 

7 година 

 

Квалите

тнији во 

рад 

 

2.2 

социјална 

средина 

подстиче  

учење и 

развој 

деце 

 

  

 

 -планирање 

заједничких 

активности деце 

различитог узраста, 

деце и одраслих 

 

 

-примена протокола 

за посматрање деце у 

групи, израда 

планова во рада у 

складу са 

запажањима 

 Током 

године 

 

 

Чланови Тима, 

стручни 

сарадници и 

остали 

васпитачи 

вас.група 

 

 

 

  -//- 

   

АКЦИОНИ 

планови, 

документов

ање 

активности, 

праћењекро

з протоколе 

посм. 

 

Промен

е у во 

пракси 

 

 

 

 

ОБЛАСТ :  ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И РУКОВОЂЕЊЕ  

Као област унапређења стављамо у фокус и организацију рада и руковођење, 

иако смо у овој области екстерном евалуацијом оцењени највишом оценом, 

места за промене и одржавање квалитета сигурно има .  
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  Област – 

стандард 

активнсти динамика носиоци исходи 

6.1 у ПУ 

рад је 

организова

н 

делотворно 

и ефикасно 

 

-формирање 

радних група за 

обављање задатака 

- -направити  

акциони план за 

могуће промене 

праксе 

. указати на 

очекиване промене 

–подела задужења 

 

 -јесен    

   2016 

 

 

 

 

 

 

 Помоћник 

директора

Чланови 

тима за 

самовредно

вање 

 

 Већа ефикасн. 

и 

функционалнос

т у раду  

6.4.У   

установи 

функциони

ше систем 

за праћење 

и 

вредновање 

квалитета 

рада 

- нтензивир. педаг. 

инстр. рад 

стручних 

сарадника –

направити план 

активности за 

праћење,  

- појачан надзор и 

увид у свим 

сегментима рада  

ус- 

-организов. дебате 

по одржаним 

семинарима по 

објектима 

 

 

 октобар       

2016. 

 

 

Током 

године 

 

Стручни 

сарадници 

пом. 

директора, 

чланови 

тима за   

СВ и 

педагошко

г 

колегијума 

 -директор, 

помоћник 

директора 

и стр. 

сарадници, 

сар. за 

прев. здр. 

заштиту 

 

-

,руководио

ци објекта, 

директор 

 

 

 

 

 

 

Квалитетнији  

во рад, боља 

подршка и 

едукација 

васпитача и 

остал.структур

а 

 

   -//- 

 

-Нова искуства 

и богатија 

пракса   

 

  Координатор  Тима за самовредновање:  Милена  Арсић, мед.сестра васпитач 

 

 Чланови:, Емина Јеремић, Ивана Кецман, Жаклина Милојковић, Љиљана 

Станојевић, ,Маријана Ђаловић ,  Бранка Јовановић,  Лидија Рајчић, Јасна 

Балог, Радмила Вучковић, Блажица Чампар, Јелена Караџић, Весна Савић 
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 Тим за самовредновање ове године треба да направи  завршну евалуацију 

једног циклуса самовредновања и на основу њега крене у нови. Зато ће план 

СВ поћи од питања: 

1. ШТа смо постигли ? Која побољшања у раду?   

2.Колико смо излазили у сусрет потребама деце и родитеља?  

3. Колико је добро васпитање и образовање које пружамо? 

4. Колико је добро наше руководство  ? 

5. Да ли имамо  стратеију и испуњавамо ли визију Установе? 

Анализа и одговори на ова питања биће предмет нашег ангажовања и  дати нам 

даље смернице за унапређење рада 

 

 

   9.3  ПЛАН  РАДА  ТИМА  ЗА ЗАШТИТУ  ДЕЦЕ ОД НАСИЉА,  

                     ЗАНЕМАРИВАЊА И ЗЛОСТАВЉАЊА 
                                                   

 Предшколска установа у складу са законским одредбама које регулишу  

обавезе и права пружаоца неге, понашање свих запослених у установи као и 

превентивне и интервентне активности планира рад овог тима.       

Једно  од основних права детета је право на живот и равој. Сви облици 

злоупотреба, насиља, злостављања или  занемаривања, којима  се угрожавају 

или нарушавају физички и лични интегритет детета и осујећује развој,  

представљају повреде тог основног права и  Установа мора све своје активности 

да усмери ка поштовању интереса детета и права детета. 

 

 

             

Активности: 

 

Начин  реализсције: 

 

 Време-

динамика: 

 

 Носиоци  

реализације: 

-преглед и 

праћење 

ситуација по 

вртићима у 

којима су          

деца била или су 

угрожена, 

повреде деце, 

стресне 

ситуације у 

породици..)  

 

 

Увид у документацију 

васпиача, превентивне 

службе, опсервацијом 

радне средине и обрада 

података  

 

 Током октобра 

2016. 

 

Чланови Тима  и 

координатор Тима 

на активима и 

већима,род,састанци

ма 

-препознавање 

различитих 

видова насиља и 

превенција – 

 Организовањем Већа, на 

активима и састанцима  у 

објетима ( радионичарски 

рад) 

  новембар 

     2016- 

Чланови Тима  и 

координатор Тима, 

диреkтор  и 

стр,сарадници  

-саветодавни рад 

и пружање 

подршке 

родитељима 

 Родитељски састанци, 

панои за родитеље, 

огласне табле  , 

индивидуални разговори 

 Током  радне 

године 

Чланови Тима  и 

координатор 

Тима,одг. васпитач, 

директор   
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 - трибине за родитеље 

-Сарадња са 

Тимом установе 

за 

самовредновање  

и Тимом за 

инклузивно обр. 

Присуство заједничким 

састанцима и планирање 

заједничких активности 

  Периодично 

током године 

Чланови  оба тима  и 

координатор Тима, ,  

- промовисање 

подршке родне 

равноправности  

 - присуство 

организованим 

трибинама и обукама  

институција и установа  

      

Периодично  

 Чланови тима  и 

други чланови 

колектива 

 

Промовисање 

програма 

толеранције  и 

решавања 

конфликта у 

раду са децом  

 

 Организовање 

радионица и 

реaлзацијом програма . 

 ,,Од агресивности до 

креативности'',  

 ,,Ни црно ни бело''  

 

 

  током године 

 

 Стручна служба, 

директор, 

координатор тима и 

васпитачи  у 

објектима  

Обележавање 

дана превенције 

насиља над 

децом 19. 

новембар 

 

 Тематске радионице са 

децом –,,Филозофија са 

децом'', ,,Чувари 

осмеха',, Ненасилна 

комункација'''и др 

 

 новембар  -

децембар2016. 

 

  Васпитачи и стр. 

сарадници 

Интерресорно 

повезивање у 

локалној 

заједници и 

ширење мреже 

 Учеше у јавним 

трибинама и округлим 

столовима, 

предавањима у граду  

 Током године 

и по потреби 

Чланови Тима  и 

координатор Тима 

,директор, стручни 

сарадник 

Процена  рада 

Тима и 

остварених 

активности 

Подношење извештаја о 

раду  и процена рада 

тима 

 мај-јун 2016. Чланови Тима  и 

координатор Тима 

  Координатор  Тима:   Јелена  Стојчић психолог 

  Чланови Тима:    Драгана Антић,, Снежана Јовановић, Маја Перић, Јасмина Балог, 

Славојка Станојловић, Предраг Богићевић,  Радмила Вукосављевић, Марина Јеличић, 

Јасмина Илић, Маја Траиловић, Јасна Милошевић,  Дијана Марковић, Невена Илић, 

Маријана Милеуснић, Александра Мемаровић, Јелена Кокотовић  .  

 

    

  9.4   ПЛАН  РАДА  ТИМА  ЗА  ИНКУЗИВНО  ОБРАЗОВАЊЕ: 
   Основни принцип рада са децом са развојним сметњама    је принцип 

индивидуализације рада. На основу процене способности и могућности 

деце,a након реализације првог нивоа подршке, израђује се индивидуални 

план рада за свако дете код кога се утврди постојање развојних сметњи. 

Израђеним планом обухваћени су циљеви и задаци у оквиру свих аспеката 

развоја деце, а прилагођени сваком детету.  

Индивидуални план је смерница рада са дететом како васпитачима, тако и 
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родитељима. У циљу што бољег укључивања деце са развојним сметњама у 

групу вршњака и што већег напретка детета, настојимо да са родитељима 

успоставимо сараднички однос који подразумева: заједнички дефинисане 

циљеве, блиску срадњу, међусобно уважавање, договарање, квалитетну 

комуникацију која се заснива на искрености и која представља предуслов да 

би се развило поверење на релацији родитељ-васпитач-стручни сарадник. 

Како би се у потпуности задовољиле потребе деце са развојним 

сметњама и пружила стручна подршка њиховим породицама, директор 

Установе је формирао Тим за инклузивно образовање који ради на планирању, 

реализацији и евалуацији васпитно-образовног рада са децом која имају 

развојне сметње. 

Координатор  тима  за  Инкузивно образовање је дефектолог логопед Слађана 

Белић Степановић. 

 План   активности   Тима је следећи :  

 

динамика 

реализације 

 

 Активности 

 

Начин 

реализације 

 

Носиоци 

реализације 

септембар Припрема детета са 

сметњама у развоју 

и родитеља детета 

за улазак у 

колектив 

 Разговори, улазак 

у групу, 

орагнизовање 

активности 

 

 

август 

септембар 2016 

Одређивање и 

праћење васп. 

група и васпитача 

који реализују 

инклузивни 

програм, посебно 

праћење адаптације 

новопримљене деце 

  Праћење рада 

комисије за упис 

деце,  обилазак 

васп.група и 

разговор са 

васпитачима 

 Чланови Тима за 

инклузивно .обра 

координатор 

Тима,стр. сарадници, 

васпитачи групе  

 

октобар   2016. 

Израда  

педагошких 

профила  и.  

осмишљавање мера 

за спровођење ИО 

и подршку деци и 

запосленима 

 обилазак 

васп.група и 

разговор са 

васпитачима, 

индивидуални 

разговори, интерни 

састанци  у 

вртићима 

Чланови Тима за 

инклузивно .обра 

координатор 

Тима,стр. сарадника, 

васпитачи  

 

 Током целе године 

Организација рада 

тимова за 

спровођење ИОПа ( 

за поједину децу) у 

установи –по 

потреби 

 Формирање  

тимова за израду 

ИОПа за поједину 

децу и израда 

Чланови Тима за 

инклузивно .обра 

координатор 

Тима,стр. сарадници, 

васпитачи 

 Током целе године 

периодично 

Интензивирање 

сарадње са 

Развојним 

саветовалиштем -

интересорном 

комисијом   

 Заказивање 

састанака и 

размене 

информација 

 

               -//-  
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Периодично током 

године 

Размена са 

колегама из 

Дневног центра  за 

боравак деце са 

сметњама у развоју  

 Стручна размена и 

дијалог 

 

              -//- 

По потреби  током 

године 

 

 

   

 

Учешће на 

родитељским 

састанцима у 

инкл.гупама 

 

 Организовање 

састанака 

 

 

 

Васпитачи групе, 

стр.сарадници,логопе

д. психолог или 

педагог   

Током године  

периодично и по 

потреби 

Саветодавни 

разговори и 

размена са 

родитељима деце 

која су укључена у 

ИО 

 Заказивае  

разговора са 

стручном службом, 

васпитачима.. 

             

 

         -//- 

Јануар фебруар 

2017 

Преглед урађених 

ИОПа и давање 

предлога за  

ревизију 

 

              -//- 

 Подтимови  на 

изради појединачних 

ИОПа и пед.профила 

            -//- 

 

 Фебруар –март 

2017 

Сарадња са 

колегама и 

тимовима за ИО  из  

бранич. и подунав. 

Округа и ОШ 

 

 

               -//- 

 

      -//- 

 Април 2017. Преглед материјала 

и дидактике који се 

користи у раду са 

децом на 

инклузивном 

програму-размена 

 

         -//- 

  Васпитачи група 

које  су са децом која 

су са успореним 

развојем 

На основу података које поседује о детету са развојним сметњама (до 

којих долази после одређеног временског периода, од тренутка уписа детета у 

вртић): 

1. подаци дати од стране    

родитеља,  

2. лекарски извештај, 

3. извештаји: дефектолога, психолога, педагога и осталих сарадника из 

других институција, 

4. извршене процене васпитача на основу искуства стеченог у 

непосредном раду са дететом и комникације са породицом, (уз 

примену одређених техника и инструмената), 

5. извршеној процени педагога, психолга и других чланова тима на 

основу разговора или примене одређених тестова и техника у раду са 

дететом 

Тим за инклузивно образовање се састаје и израђује програм рада који је 

примерен и прилагођен могућностима детета са развојном сметњом или 

сметњама. 

Слађана Степановић Белић  - логопед, координатор тима 
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Маја Павловић,, Милица Ивковић, Маја Траиловић, Марија Бајић,Дијана 

Марковић, Сања Павловић, Невена Илић, Ана Јоњић , Јасна Милошевић, 

Мирјана Марковић, Милена Жвотић, Силвија Тодоровић, Александра Татић.  

По потреби могу се раду прикључити и други васпитачи, мед. сестре васпитачи 

и стр. сарадници 

У васпитној  групи у  којој  борави дете са сметњама у развоју , по закону, 

умањује се број деце у групи за три детета. У једној васпитној групи не може 

бити више од  два детета са сметњама у развоју.  

   

 9.5   ПЛАН   РАДА  РАДНЕ ГРУПЕ  ЗА РАЗВИЈАЊЕ  

ПРЕДШКОЛСКОГ  ПРОГРАМА: 
 

 

 

Време 

реализације 

 

 Активности, 

теме 

 

Начин 

реализације 

 

Носиоци 

реализације 

 

 Септ -октобар 

2016. 

 

 Анализа 

предшколског 

програма установе 

и  дефинисање 

потреба за 

изменама и 

допунама, 

приоритети за рад  

 

   Читање, 

анализа и 

размена чланова 

радне групе 

 

 Чланови радне 

групе, директор 

 

Октобар 2016. 

Уношење новина 

у предшколски 

програм установе 

на основу 

постојећег 

стања(нов објекат 

и др.)    

Усклађивање са 

насталим 

променама 

 

  Састанак и 

размена 

 

Координатор и 

чланови радне 

групе 

Децембар  2016. 

 

  

  Повезивање  

Плана 

унапређивања 

рада Установе 

кроз 

Предшколски 

програм  

    Стручна  

размена и 

дискусија 

Координатор и 

чланови радне 

групе 

Током године Сарадња са 

Педгошким 

колегијумом 

 Дисксија и 

размена 

Представници 

радне групе и  пед. 

колегијума 

 

/фебруар    

Представљање 

измењеног 

  Пленарно 

излагање и увид 

 

    Чланови радне 
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     2017. Предшколског 

програма на ВО 

већу 

у документ групе 

  Март 2017. Представљање 

документа на 

Савету родитеља 

и УО установе 

  Увид у 

документ и 

размена на 

састанку 

 

   -//- 

 Координатор радне групе:    Тања Лончар, помоћник директора 

  Чланови : Директор, Тања Брајовић, Славица Милановић,, Маја Нешковић, 

Драгана Антић,  Емина Станковић:  ,, Добрила Ђорђевић,, Ана Штерјоска, 

,Јасна Рајчић, Јелица Љубић, Сања Манев, Весна Тадић 

 

 

 

  9.6   ПЛАН   РАДА  ТИМА  ЗА   РЕАЛИЗОВАЊЕ ПОСЕБНИХ И  

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ     ПРОГРАМА   
 

Време 

реализације 

 

 Активности, 

теме 

 

Начин 

реализације 

 

Носиоци 

реализације 

 

 Септембар -

октобар 2016. 

 

-израда акционог 

плана: 

-сарадња са 

Центром за 

културу,- 

градском 

библиотеком, 

Дневним центром 

 

 

- састанак и 

размена, подела 

задужења 

 

- чланови радне 

групе, директор, 

помоћник 

директора и 

представник 

локалне самоуправе 

 

 

 

  Током године 

Организовање  

ликовних и  еко 

радионица у вртићу 

и граду (учешће 

волонтера, 

студената, других 

грађана и 

удружења)  

Проширивање 

избора радионица  

 

Организовање 

радних састанака 

 

Чланови радне 

групе,.. 

 

 

 новембар 2016 

 

Саветовалиште за 

родитеље –одабир 

питања и тема за 

саветовал. Подела 

задужења и 

динамика 

одржавања 

 

састанак и размена, 

подела задужења за 

наредни период 

 

чланови радне 

групе 

 

 

  

Активности – 

 

Заједничка 
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Током године    ,, Вртић у гостима'' 

и др облици јавног 

промовисања – 

окупљања, 

организација 

приредби, 

радионица 

координатор и 

чланови радне 

групе 

 

 

 мај –јун 2017. 

Евалуација рада, 

процена квалитета 

понуде програма  и 

укључивањау 

активности на 

нивоу града 

 

Размена  и стручна 

дискусија на 

састанку 

 

Чланови радне 

групе, помоћник 

директора, 

директор установе 

 

    Координатор радне групе:   Марија Черкез 

  Чланови :,  Јасна Ристић , Слађана Доронтић,  Славица Ристић  , Милица 

Ивковић, ,  Светлана  Митић, Анкица Зарић, Снежана Стојковић, Добрила 

Ђорђевић, Виолета Зарић, Љубица Костић, Марија Ђорђевић, Милица 

Бранковић ,Јелена Лазић .   У рад тима се укључују и други васпитачи и мед. 

сестре у зависности од активности и очекиваног броја деце.   

 

9.7  ПЛАН РАДА ТИМА  МЕНТОРА И ПРИПРАВНИКА  
 

           Тим приправника и ментора чине васпитно особље са статусом 

приправника и именовани ментори од стране директора. Тимом 

приправника и ментора руководиће педагог, Славица Милановић у сарадњи 

са стручним сарадницима и васпитачима. 

Основни циљ рада Тима приправника и ментора  је спровођење 

програма увођења у посао приправника и савладавање захтева који се 

односе на области васпитно-образовног рада (планирање, програмирање, 

реализација и вредновање васпитно-образовног рада, праћење развоја и 

постигнућа деце, рад са децом са развојним сметњама, сарадња са 

колегама, породицом и локалном заједницом, професионални развој 

и вођење педагошке документације). 

Тим приправника и ментора, у сарадњи са стручним сарадницима, 

реализује:  

      1. састанке Тима, 

2. инструктивно-методичко-саветодавни рад (стручни сарадник-

ментор-приправник), 

3. угледне активности, 

4. пројекте на нивоу васпитне групе и на нивоу Установе, 

5. стручно усавршавање из области приправништва и 

менторства  

6. полагање  дела испита за лиценцу у Установи. 

 

Задаци ментора су: 

1. Планирање рада са приправником и документовање рада. 

2. Упознавање приправника са законима и правилницима који регулишу 

васпитно-образовни рад. 

3. Праћење васпитно-образовног рада и пружање подршке приправнику 

у раду (присуствовањем у групи и праћењем активности, разменом 

мишљења на интерним састанцима о квалитету реализованих активности 

из свих области које покривају целину васпитно–образовног рада.) 
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4.  Развијање партнерског односа и успостављање професионалне 

комуникације.  

5. Давање сугестија о коришћењу стручне литературе . 

Задаци приправника су: 

-  Стицање знања, вештина и способности потребних за самостално 

обављање васпитно-образовног рада из свих области које покривају целину 

васпитно-образовног рада. 

3. Упознавање са свим документима на нивоу Установе: Предшколски 

програм дечјег вртића, Развојни план Установе, Годишњи план рада  

( посебно Програм заштите деце од насиља,занемаривања и злостављања, 

План рада Тима за инклузивно образовање). 

4. Активно учешће приправника у раду стручних органа Установе. 

 

Задаци стручних сарадника и сарадника су: 
1. Планирање рада са менторима и приправницима на нивоу Установе и 

планирање индивидуалног рада, као и документовање истог. 

2. Инструктивно-методичко-саветодавни рад са менторима и приправницима 

3.Праћење активности, документовање, евалуација и давање сугестија за 

унапређивање васпитно-образовног рада. 

4. Упућивање ментора и приправника на коришћење педагошке литературе. 

5. Израда инструмената за праћење реализације васпитно-образовног 

рада и унапређивања квалитета сарадње ментор-приправник. 

6. Учествовање у организацији полагања испита за лиценцу и раду 

комисије за полагање испита за лиценцу у Установи. 

 

 

ПЛАН    СТРУЧНОГ    УСАВРШАВАЊА   У  2016/17. 

 

  

     Стручно усавршавање као саставни и обавезни део професионалног развоја 

васпитног особља у Установи (васпитачи, медицинске сестре – васпитачи, 

стручни сарадници) подразумева континуирано стицање нових и усавршавање 

постојећих компетенција организовањем различитих активности у Установи и 

ван ње. 

 

За ову радну годину планирано је да по одобрењу финансијског плана 

Установе,  организујемо више акредитована семинара из области  васпитања и 

образовања.  Такође, рачунаћемо и на подршку струковних удружења, као и 

ранијих година. Тачније, доста едукација реализујемо из средстава удружења 

мед.сестара васпитача и удружења васпитача или заједнички.  Део стручног 

усавршавања – интерног биће реализован радом стучних тела  у Установи, а 

како  законске одредбе  и правилници налажу и индивидуалним ангажовањем 

на свом професионалном развоју. 
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Табела 1. Стручно усавршавање у Установи 

 

Облик стручног усавршавања 

 

Време и место реализације 

 

 

Реализатори 

 

Извођење угледних активности са 

дискусијом и анализом из 

различитих области 

Октобар – вртић „Бамби“ 

Новембар – вртић „Пчелица“ 

Децембар – вртић „Невен“ 

Јануар – вртић „Лептирић“ 

Фебруар – вртићи „Полетарац“ и 

„Сунашце“ 

Март – вртић „Бубамара“ 

Април – вртић „Мајски цвет“ 

Мај – вртић „Д.Радосављевић“ 

Јун – вртић „Душко Радовић“ 

Васпитачи, медицинске 

сестре васпитачи, 

стручни сарадници 

 

Излагање на састанцима стручних 

органа о похађаним облицима 

стручних усавршавања ван 

установе са дискусијом и 

анализом  

Едукације са акредитованих 

програма :у оквиру пројекта 

,,Снажни од почетка'' : 

,Корак по корак''  

,,Живети различитост у вртићу'', 

,,Хоризонтално учење'' 

,,Ни цро ни бело'' 

,,Подршка развоју критичком 

мишљењу'' 

Током радне године на састанцима 

Васпитно-образовног већа, Већа 

васпитача и Већа медицинских 

сестара - васпитача 

Стручни сарадници, 

васпитачи, медицинске 

сестре- васпитачи 

Едукативне радионице за 

запослене  

Током радне године  Стручни сарадници  

 

Обука васпитног особља 

програмом ;;фонетска гимнастика'' 

–подстицање развоја говора 

 

  Новембар 2016.    Аутор програма 

Милица Ивковић   -//- 

 Едукативне радионице 

„Позитивно родитељство“ за 

васпитаче ППП и приправнике 

Током радне године Стручни сарадници  

Приказ књиге, приручника, 

стручног чланка, часописа и 

дидактичког материјала из 

области образовања и васпитања 

Током радне године Васпитачи, медицинске 

сестре васпитачи, 

стручни сарадници 

 

 

 

 

Табела 2. Стручно усавршавање ван Установе 

 

Садржај  

 

 

Област  

 

Начин 

реализације 

 

 Ниво  

 

Време 

реализације 

 

Реализатори 

Вештина владања 

собом – асертивна 

Васпитни рад Акредитован 

семинар  

На нивоу 

Установе 

Током године Аутори: 

Лидија Ристић 
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комуникација 

Кат.бр. 96 

К4 

2 дана / 16 

бодова 

– Милојевић и 

Сандра 

Мојашевић / 

ЦПП 

НТЦ систем 

учења – развој 

укупних 

способности 

детета  

Кат.бр.291    

К2 

Деца/ученици 

којима је 

потребна 

додатна 

подршка у 

образовању 

Акредитован 

семинар 

3 дана / 20 

бодова 

На нивоу   

округа и 

Удружења 

  

Током године Аутор:  

Ранко Рајовић 

и удружење 

васпитача 

Војводине 

Реализација 

програмских 

садржаја у вртићу 

кроз Монтесори 

метод 

Кат.бр.545 

К2 

Предшколско 

васпитање и 

образовање 

 

Акредитован 

семинар 

2 дана / 16 

бодова 

На нивоу   

округа и 

Удружења 

Током године Аутор: 

Ержебет 

Бедросиан / 

Монтесори 

друштво 

Србије 

Да у вртићу свако 

учи радосно и 

лако 

Кат.бр.554 

К3 

Предшколско 

васпитање  и 

образовање 

 

Акредитован 

 програм 

2 дана / 16 

бодова 

 На нивоу  

Установе 

Током године Аутори:   

Ранка 

Маринковић / 

Образовање 

плус 

Подстицање 

дечијег развоја 

применом и 

обликовањем 

природних 

материјала 

Кат.бр.539 

К2 

Предшколско 

васпитање  и 

образовање 

 

Акредитован 

 програм 

1 дан / 8 

бодова 

На нивоу 

Удружења 

Током године Аутор: 

мр Дијана 

Копуновић 

Торма 

Тешкоће у учењу 

и понашању у 

вртићу и школи- 

дисхармоничан 

развој код деце 

Кат.бр.299 

К2 

Деца/ученици 

којима је 

потребна 

додатна 

подршка у 

образовању 

Акредитован 

програм 

2 дана / 16 

бодова 

На нивоу 

Удружења 

Током године Аутори:  

Проф.др 

Светомир 

Бојанин, мр 

Стеван 

Несторов 

Даровито дете у 

вртићу – 

препознавање и 

подстицање 

даровитости деце 

предшколског 

узраста 

Кат.бр.555 

К3 

Предшколско 

васпитање и 

образовање 

Акредитован 

програм 

1 дан / 8 

бодова 

На нивоу  

Установе 

Током године Аутор: 

Мр Данијела 

Обрадовић / 

Центар за 

стручно 

усавршавање 

Шабац 

Растимо уз плес  

Кат.бр 514      

К1 

Предшколско 

васпитање и 

образовање 

Акредитован 

програм 

3 дана / 20 

На нивоу 

Установе 

Током године Аутор: 

Радомир 

Крсмановић / 
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бодова Дечија плесна 

асоцијација 

Превенција 

агресије и насиља 

на предшколском 

узрасту 

Кат.бр.585 

К3 

Предшколско 

васпитање и 

образовање 

Акредитован 

програм 

2 дана / 16 

бодова 

На нивоу 

Удружења 

Током године Аутор: 

Проф.др 

Слободанка 

Гашић-

Павишић / 

Институт за 

педагошка 

истраживања 

Почетна 

математичка 

писменост на 

предшколском 

узрасту 

Кат.бр.540 

К2 

Предшколско 

васпитање и 

образовање 

Акредитован 

програм 

2 дана / 16 

бодова 

На нивоу 

Удружења 

Током године Аутор:  

Проф.др Живка 

Крњаја, 

Милица Ћебић  

ЦИП 

ОСТАЛИ  СТРУЧНИ СКУПОВИ И СЕМИНАРИ 

 

Пертинијеви дани  Васпитно 

образовни рад 

Стручно 

излагање, 

трибина 

Стручни скуп Септембар 

2016. 

 

             - 

Ни црно ни бело Предшколско 

васпитање и 

образовање – 

социјална 

инклузија 

Акредитованп

рограм 

 Октобар 2016. Центар за 

интерактивну 

педагогију 

 

Корак по корак 

модул 2 

 

-//- 

 

Акредитован 

програм 

  

Децембар 

2016. 

 

Центар за 

интерактивну 

педагогију 

Живети 

различитост у 

вртићу 

-//- Оnline 

семинар 

 Током радне 

године 

Центар за 

интерактивну 

педагогију 

Хоризонтално 

учење 

-//- Оnline 

семинар 

 -//- Центар за 

интерактивну 

педагогију 

Подршка развоју 

критичког 

мишљења на 

раном узрасту 

-//- Акредитован 

програм 

 -//- Центар за 

интерактивну 

педагогију 

Међународна 

конференција 

предшколских 

радника у региону 

Предшколско 

васпитање и 

образовање 

 Стручни скуп Септембар 

2016. 

 

Представници 

установе 

Сусрети стручних  

сарадника и 

сарадника ПУ 

Васпитно 

образовни рад 

Излагање 

стручног рада 

и  присуство     

скупу 

Ван установе, 

републички 

скуп 

Октобар 2016. Педагог, 

психолог, 

логопед 

,,Васпитачи- Васпитно Излагање Ван установе, Децембар Група 
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васпитачима''-

стручни скуп 

васпитача  

образовни рад стручног рада 

и  присуство     

скупу 

републички 

скуп 

2016. / 

Мај 2017. 

васпитача и 

стручних 

сарадник 

Стручни сусрети 

медицинских 

сестара ПУ Србије 

Предшколско 

васпитање и 

образовање 

Посета и  

стручна 

размена 

На нивоу    

округа 

Октобар 2016. 

/ 

Мај 2017. 

Група 

медицинских 

сестара-

васпитача и 

стр.сарадник 

Сусрети 

медицинских 

сестара ПУ на ПЗЗ 

Васпитно 

образовни рад 

Излагање 

стручног рада 

и  присуство     

скупу 

Ван установе, 

републички 

скуп 

 

 

Мај 2017. 

Сестре на ПЗЗ 

и стручни 

сарадници 

Дани дефектолога Инклузивно 

образовање 

Посета и  

стручна 

размена 

Удружење 

дефектолога 

Србије 

Мај 2017. Логопеди 

установе 

Трибине 

Факултета за 

специјалну 

едукацију и 

рехабилитацију 

Универзитета 

Београд 

Инклузивно 

образовање 

Посета и  

стручна 

размена 

 Током радне 

године 

Стручни 

сарадници 

Семинари и обуке 

у Регионалном 

центру за 

професионални 

развој 

Предшколско 

васпитање и 

образовање 

Професионалн

а размена  

На нивоу    

округа 

По позиву  

током године 

Представници  

актива 

васпитача 

и медицинских 

сестара 

 

   

 

 

 

 

      

 

УГЛЕДНЕ АКТИВНОСТИ СА ДИСКУСИЈОМ И АНАЛИЗОМ 

Активност Број сати Опис активности Докази 

Угледна активност 

(извођење) 

 

5 сати -писана припрема за 

активност; 

-припрема простора; 

-припрема и израда 

дидактичких средстава; 

-реализација; 

-дискусија и анализа; 

-самоевалуација 

-писана припрема; 

-записник о дискусији и 

анализи; 

-списак присутних; 

-евалуациони листови 

Присуство активности 

и дискусија 

 

1 сат -присуствовање 

активности; 

-учешће у анализи, 

дискусији и извођењу 

-записник о дискусији, 

анализи реализоване 

активности; 
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 закључака; 

-попуњавање 

евалуационих листова 

-списак присутних 

ПРИКАЗ АКРЕДИТОВАНОГ ПРОГРАМА- ОБУКЕ 

Активност Број сати Опис активности Докази 

Излагач 

 

 

5 сати -припрема презентације за 

излагање са акредитованог 

програма- обуке; 

-реализација; 

-анализа и дискусија 

-писана припрема за 

излагање; 

-записник о дискусији и 

анализи; 

-списак присутних 

Присуство 

 

1сат -присуство; 

-учешће у анализи и 

дискусији са освртом на 

могућност примене у 

сопственој пракси 

-записник о дискусији и 

анализи; 

-списак присутних 

Излагање са стручног 

скупа 

 

 

3 сата -припрема извештаја; 

-реализација; 

-дискусија и анализа 

-писана припрема за 

излагање; 

-записник о дискусији и 

анализи; 

-списак присутних 

Присуство 

 

1 сат  -присуство; 

-учешће у дискусији и 

анализи 

-записник о дискусији и 

анализи; 

-списак присутних 

РАДИОНИЦЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

Активност Број сати Опис активности Докази 

Вођење радионице по 

готовом сценарију 

3 сата -реализација и вођење 

радионице; 

-анализа и дискусија 

-записник о дискусији и 

анализи; 

-списак присутних 

Вођење радионице 

АУТОР 

 

 

5 сати -припрема сценарија; 

-реализација и 

вођењерадионице; 

-анализа и дискусија 

-писана припрема сценарија 

радионице; 

-записник о дискусији и 

анализи; 

-списак присутних 

Учесник у радионици 1 сат -присуство и активно 

учешће; 

-записник о дискусији и 

анализи; 
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 (1,30) -учешће у дискусији и 

анализи 

-списак присутних 

ПРИКАЗ КЊИГЕ, РАДНОГ ЛИСТА, ТЕКСТА, ДИДАКТИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА, 

СТРУЧНОГ РАДА ИЗ ОБЛАСТИ ВОР-а 

Активност Број сати Опис активности Докази 

Излагач (књига) 

 

2 сата -припрема и презентовање 

књиге; 

-дискусија и доношење 

закључака 

-писана припрема приказа; 

-извештај о дискусији и 

закључцима; 

-списак присутних 

Излагач (радни 

листови, текст, 

дидактички материјал, 

стручни рад из 

области ВОР-a) 

2 сата 

 

-припрема и презентовање 

приказа; 

-дискусија и доношење 

закључака 

-писана припрема приказа; 

-извештај о дискусији и 

закључцима; 

-списак присутних 

 

Присуство приказу 

 

1 сат -присуство; 

-учешће у дискусији и 

извођењу закључака о 

могућности примене у 

сопственој пракси 

-извештај о дискусији и 

закључцима; 

-списак присутних 

 

За ову радну годину планирамо да по одобрењу финасијсог плана Установе,  

организујемо више акредитована семинара из области  васпитања и образовања.  

Такође, рачунаћемо и на подршку струковних удружења,као и ранијих година. 

Тачније, доста едукација реализујемо из средстава удружења мед.сестара 

васпитача и удружења васпитача или заједнички.  

Доношење, Документа о вредновању стручног усавршавања у Установи, 

уредићемо ову област рада. 

 Део стручног усавршавања –интерног биће реализован радом стучних тела  у 

Установи а како  законске одредбе  и правилници налажу и индивидуалним 

ангажовањем на свом професионалном развоју. 

Планира се и формирање  Тима за праћење стручног усавршавања , где би се 

имао увид у професионално напредовање и испуњавање потребних сати стр. 

усавршавања за сваког васпитача и стручног сарадника.  
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СТВАРАЊЕ  УСЛОВА  ЗА  РАЗВИЈАЊЕ  ИНКЛУЗИВНЕ       

                                 КУЛТУРЕ 

 

.   

Педагошки профил  је важан и као писана запажања васпитача о предшколцима, 

која могу да послуже  учитељима  у  упознавању својих  будућих ђака. Прошле 

радне године смо кроз размене и састанке знатно унапредили  израду 

педагошког профила и већина васпитача су овладали израдом овог докумета 

Зато би ове године усмерили напоре за  побољшање услова и прилагођавање  

деци са сметњама у развоју како би могли да се осећају пријатно и  како би 

појаве фрустрација код њих  умањили . 

Несумљиво је да како је закон омогућио боравак, образовање и васпитање у 

предшколској установи сваком детету, неопходно је  да васпитачи стичу нека 

нова знања и вештине, мењају своје ставове. Такође, јако нам је важна и 

подршка читаве локалне заједнице , установа и институција, мењање услова, 

опремање објектата, социјална подршка -    да би инклузија заиста била то што 

треба и имала ефекат у   пракси и школа а и наше установе.. 

   Прошле године наша Установа је ушла међу шеснаест установа у Србији у 

пројекат Подршка раном развоју којим руководи ЦИП центар и Министарство 

просвете  са тенденцијом укључивања деце у систем предшколског образовања 

из различитих осетљивих група са циљем компензовања слабих и недовољних 

подстицаја околине и давања једнаких шанси сваком детету. 

 

                  Неговање  инклузивне културе  у нашој установи ,  спроводићемо :      

o Обуком кроз семинаре  и радионице за развијање толеранције 

и поштовање различитости  и већег сензибилитета  

запослених за ову област 

o Укључивњем деце и породица  из ромских насеља у неки 

облик предшколког програма и активности 

o Различитим активностима Путујућег вртића-аутобуса за децу 

града и сеоских насеља 

o организовањем заједничких активности деце  и родитеља   

o мењањем и прилагођавањем постојећег простора у вртићима 

o Упознавањем родитеља на права сваког детета на васпитање 

и образовање ( кроз паное, огласне табле, радионице, 

разговоре..) 

o Подсећањем  локалне самоуправе на њихове обавезе и 

дужности за пружањем помоћи у инкузивном образовању и 

васпитању најмлађих (кроз заједничке сатанке, 

конференције за медије и јавне наступе) 

o посетом другим установама и разменом искустава у овој 

области 

o укључивањем  волонтера или стажиста у рад 
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10.  ПЛАНОВИ  РАДА    СТРУЧНА   ТЕЛА  У   

УСТАНОВИ 
 

        

      

 10.1    ПЛАН  РАДА  ВАСПИТНО  ОБРАЗОВНОГ  ВЕЋА  
 

  

 

    Васпитно образовно веће чине медицинске сестре – васпитачи, 

васпитачи, стручни сарадници, сарадници  и директор установе, који 

истовремено руководи радом  већа. Ово је највеће стручно тело Установе 

које даје сагласност за сва  документа установе и изјашњава се о  

кандидатима за избор директора и другим важним питањима. . Наше ВО 

веће броји  близу 200 запослених.     По потреби радом руководи  помоћник  

директора или стручни сарадник.  Васпитно образовно  веће се бави оним 

питањима која су значајна за рад у предшколској установи. Такође на овим 

већима анализира се реализован васпитно образовни рад за одређени 

период и планира се ток наредних активности.   

 

 Активност, 

тема 

 Начин 

реализације 

   реализатори Време реализације  

 

 1.Разматрање 

Годишњег 

извештаја о 

раду Установе 

за     2015/16. 

2.Изношење 

Годишњег 

плана рада 

Установе за     

2016/17. на 

усвајање; 

3. Разматрање 

документа о 

интерном 

стручном 

усавршавању 

4.Организациј

а и смернице за 

нову радну 

годину 

 

  

    пленарно 

 

 

 

 

 

 

демонстрација  

играчака и 

материјала 

пленарно 

 

 Директор, 

помоћник 

директора,  

 Сараници 

 

 

 

 

 

Васпитачи и 

медицинске 

сестре-васпитачи 

 

     Септембар 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Извештај о 

раду Установе, 

извештај о 

раду 

директора, 

анализа 

 

  Пленарно  и  

  дискусија 

 

Директор, 

помоћник, 

стр.сарадници, 

представници 

васпитача 

 

 децембар 2016. 
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активности на 

нивоу установе 

и текућа 

дешавања 

 

Предавање – 

стручна тема   

предавача -

госта 

  

    пленарно 

  

гост -предавач 

 

  април 2017. 

Подношење 

извештаја о 

раду 

директора, 

тимова, 

актива,   и 

организација 

рада током 

лета 

 пленарно Директор, 

помоћник, 

стр.сарадници, 

представници 

васпитача 

   јун 2017. 

 

 

 

10.2  ПЛАН  РАДА   ПЕДАГОШКОГ   КОЛЕГИЈУМА  
 

Педагошки колегијум је стручно тело установе кога чине председници стручних 

већа (ВО већа. Већа васпитача и Већа мед. сестара- васпитача као и 

председници стручних актива, тимова на нивоу установе и представник стр. 

сарадника.   Оријнтациони план је следећи,мада може да доживи промене у 

склопу актуелних дешавања: 

 

 

 

Активности, тема 

 

 Начин рада 

 

реализатори 

 

Време  

реализације 

-Разматрање Бодовне 

листе стручног 

усавршавања у 

Установи 

-Остваривање 

Развојног плана 

установе  и  

предлагање нових 

чланова  Актива за 

израду новог РП 

-план и динамика 

реализације програма 

стручног 

усавршавања – 

 

 Дискусија и 

стручна размена на 

састанку 

 

 Председници већа и 

актива,стр.сарадник, 

координатори 

тимова 

 

 септембар 2016 

Приоритетне  Дискусија и  Председници већа и новембар  2016.  
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активности за 

наредни период – стр. 

сусрети, 

манифестације.. 

стручна размена на 

састанку 

актива,стр.сарадник, 

координатори 

тимова 

-Договор за наредне 

манифестације и 

прославе,  

-актуелности у раду  

 

 

 

      -//- 

       

        -//- 

 фебруар     2017. 

Евалуација плана 

самовредновањау 

Установи, 

 -процена  остварене  

сарадње и квалитет 

комуникације са 

родитељима  и 

заједницом 

 

 

     

   -//- 

 

           -//- 

 

  мај     2017. 

 

 

  У  Установи  као  тело  састаје се  и  радни колегијум  кога чине главни 

(одговорни)  васпитачи свих објеката, сескретар, директор, помоћник 

директора, сарадник за прев. заштиту и стручни сарадници. Главни 

задатак овог тела је организација рада , информисање  и техничка подршка 

за рад установе. 

 

 

10.3   ПЛАН  РАДА   ВЕЋА   ВАСПИТАЧА    
Веће васпитача чине сви васпитачи  и  стручни сарадници . Ово стручно 

тело бави се стручним усавршавањем васпитног кадра, упознавањем са 

новим идејама из ове области, пројектима који се реализују код нас а и у 

другим срединама. За ову радну годину планирамо следеће: 

 

 

 

 Активност, тема 

 

Начин 

реализације 

 

  Реализатори  

 

 Време: 

 

-.Упутства за почетак 

радне године  

-Ингформисање о 

учешћу у пројекту 

,,Снажни од почетка''--

.Реализација радионица 

са акредитованих 

семинара које смо 

 

 -  пленарно 

  

 

 -  

 

Радионица по 

групама 

 

 

Директор, 

педагог,психолог 

васпитачи; 

 

васпитачи,чланови 

Актива за РП, 

стручни 

сарадници,  

 

 септембар 2016. 
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похађали у претходном 

периоду  

,,,Ја могу корак 

напред,''  

-,,Више од игре'' 

- ,,Да свако учи 

радосно и лако'' 

 

 

 

        

 

     

-Презентација 

Монтесори метода и 

материјала за рад и 

обука васпитача   

                                                 

- презентација и    

разменаа 

  

 

 

 

-  васпитачи са 

сертификатом 

Монтесори 

васпитач 

новембар 2016.   

 

 

 

 

- Посматрање и анализа 

посматраног снимка 

активности у васпитној 

групи (из области 

развоја говора-драмски 

метод и упознавања 

околине развој еколошке 

свести кроз активност)                                            

  Видео 

презентација и   

дискусија   

 Васпитачи вртића 

,,Душко 

Радовић''  

и вртића 

,,Полетарац'' 

 Март  2017 

-Критичко мишљење на 

раном узрасту - примена 

метода  у свакодневном 

раду  

-Извештаји са стручног 

скупа ,,Васпитачи 

васпитачима,, 

 

  Видео или ПП 

презентација, 

примери из праксе 

и  

     дискусија 

Васпитачи, 

стручни 

сарадници 

 мај- 2015. 

 

 Председник Већа  васпитача  је  :  Драгана  Јанковић 

                            

                                                          

                     10.4    АКТИВ   ВАСПИТАЧА  ПРИПРЕМНИХ  

ПРЕДШКОЛСКИХ   ГРУПА  
    

   Чине га сви васпитачи  који  воде предшколске групе на   целодневном 

боравку и у ППП у  на четири сата, одговорни васпитач који координира рад 

група ППП  и стручни сарадници. По потреби могу се састајати и само 

васпитачи  ППП који раде у сеоским групама због специфичних  проблема и  

организације рада, као и да се прикључују васпитачи из целодневних 

предшколских  група.   

 Оријентациони план састанака за радну  2016/17 

 

  

 Активност, тема 

 

Начин 

 

  Реализатори  

 

 Време: 
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реализације 

-  упутства за 

почетак радне 

године 

-стање на терену  

- организација рада 

и договор о 

динамици састанака   

  

 

  Координатор 

актива, васпитачи, 

актива, стр. 

сарадници 

 

 

 септембар 2015. 

 - договор око 

родитељских 

састанака –тема 

.припрема детета за 

полазак у школу 

-приправнички 

статус обавезе и 

права 

-предлози, идеје и 

договор око тема 

едукативних 

радионица за 

зимски распуст 

              

Организовање 

састанка и размена 

  Координатор 

актива, васпитачи, 

актива, стр. 

сарадници 

  

  децембар 2016 

-план предстојећих 

манифестација  у 

установи и 

задужења 

 -  размена  о 

текућим 

активностима по 

групама   

 

Организовање 

састанка и размена 

  Координатор 

актива, васпитачи,  

 март-април  -2017.  

-  извештаји  о раду 

група, предлози за 

следећу годину 

 

Организовање 

састанка и размена 

 Координатор 

актива, васпитачи, 

актива 

 мај –јун 2016 

 

 

Координатор актива припремних предшколских група : васпитач Снежана 

Јовановић  

    Васпитачи  припремних група присуствују раду  свих осталих стручних тела   

као и свим облицима стручног усспитнихавршавања који се организују.  Пракса 

нам је да за време  зимског школског  распуста  организујемо  едукативне 

радионице за васпитаче  припремних група јер се ради о младим  васпитачима 

са мало  радног искуства.   

   У зависности од одлазака и присуствовања семинарима, било у организацији 

Удружења васпитача или Савеза мед.сестара или у организацији Министарства 

просвете,  неке друге стручне институције, пракса нам је да учесници имају 

саопштења и  извештаје са свих  семинара.    
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У овој радној години планирамо и увођење актива других узрасних група.  

Тако ће се периодично  одржавати састанци: 

Циљ овакве организације је координасање и усаглашавање планова и садржаја 

програмских целина за васпитне групе. 

1.  Актива млађих васпитниг група : 

 - У току године имаће седнице квартално а по потреби чешће. 

Могуће теме -. избор тематског садржаја за рад по групама од 3 до 4 год 

  и    усаглашавање истих 

-  коришћење лутке и драмског метода у раду 

-  вођење документације, групни портфолио 

-   план радионица за родитеље у току године 

   

2.  Актива средњих и старијих васпитних група : 

   Могуће  теме седница: 

 -  неприлагођена деца, деца са тешкоћама,поступци и сарадња са родитељима 

- праћење напредовања деце, коришћење инструмената у  сврху планирања   

  даљег рада; 

 

 

- уређење и струтуирање простора намењног деци 

- како подстичемо даровтост деце и групи 

 

 3  Актива предшколских група ( који ће  повремено имати заједничке 

састанке са активом  ППП на четворочасовном боравку. Предлози тема седница; 

-  тематски садржаји по областима  и усаглашавање  

- процена  примене и ефекати програма,,Ми смоЗземљани', ,,Граф релације'' 

-  сарадња са основном шлолом  

- јавни наступи –план и распоред учешћа по објектима 

 

 

10.5  ПЛАН  РАДА  ВЕЋА   МЕДИЦИНСКИХ    СЕСТАРА - 

ВАСПИТАЧА  
Веће медицинских сестара-васпитача чине све мед. сестре и стручни сарадници 

а по потреби укључују се у рад директор и замнеик директора.  Председник   

Већа мед. сестара –васпитача  је:  Светлана Булајић 

 

 

 Активност, тема 

 

Начин 

реализације 

 

  Реализатори  

 

 Време: 

- Протицање 

периода адаптације, 

тешкоће, решења... 

-Разој говора- 

подстицање – 

примена Фонетске 

гимнастике у 

свакоднев.раду и 

 Организовање  

састанка, пленарно 

излагање, дискусија 

и размена предлога,  

Педагог , логопеди  

Председник Већа 

мед.сестара-

аспитача, чланови 

Већа,  

  септембар -

октобар  2016. 
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други програми 

усмерени за јаслени 

узраст  

-структуирање 

средине за боравак 

деце  -- искуства 

-Посматрање видео 

записа активности 

у јасленој групи  

,,Примена лутке у 

раду са децом''-

драмски метод 

-Извештај са 

Стручних сусрета 

мед.сестара 

предш.уст. 

Видео презентација 

и разговор 

Мед.сестре вртића:; 

 , ,Пчелица''  

 

 

 

 

 

Мед. 

сестреваспитачи 

учесници сусрета 

 

 новембар 2016. 

,,Тешки родитељи,,  

Поступци и 

вештине асертивне 

комуникације 

   -примери  из 

праксе –ситуације 

размена  и излагање 

 

 

 

 Психолог,   

педаггог, мед. 

сестре васпитачи 

 

  

   март 2017.   

 -приказ  одабране 

стручне литературе 

или приручника - 

извештаји  о раду  

 -усмено  излагање 

или ППоинт -

презентација   и 

дискусија 

 

 

 

 Тим мед. сестара-   

васпитача 

'вртића,,Невен ''и 

Вртића ,, Даница 

Р.'' 

 

  

  

  мај-јун 2017. 

 

           

11.     ПЛАН  САРАДЊЕ  СА  ПОРОДИЦОМ :    
 

Успешност остваривања програмских задатака предшколске 

установе, планираних у оквиру сарадње са породицом ,првенствено зависи 

од усаглашености деловања Установе и породице. 

Сарадња са породицом осмишљена је тако да васпитање и образовање 

деце у Установи више него до сада буде отворено за родитеље (њихове 

утицаје, потребе и непосредно учешће), како би се код њих формирала 

свест о сопственим могућностима да допринесу правилном развоју и 

успешном учењу своје деце. Садржаји заједничког рада се граде на ономе 

што је урађено у породици, што треба да резултира квалитетним 

партнерским односом васпитача и родитеља, предшколске установе и 

породице. 

Приказ плана сарадње са породицом : 

 

 

Облик 

сарадње 

 

Начин 

реализације 

  

        садржаји 

                             

Носиоци 

                            

                          

динамика 
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реализације 

 

Узајам

но 

инфор

мисањ

е 

родите

ља и 

васпит

ног 

особљ

а 

1.Индивидуал

ни разговори 

 Понашање детета 

Проблеми у адаптацији 

детета 

Развој и напредовање детета 

Промене у понашању 

Тешкоће у развоју детета  

 Здравствено стање детета 

 

 

 Васпитно 

особље – 

васпитачи и 

стр. 

сарадници 

 

 Током године 

2.Посете 

породици 

  Као и за индивидуалне 

разговоре 

 Васптитно 

особље 

 По процени, 

током године 

3.Групни 

родитељски 

састанак 

 Подаци важни за рад и живот 

групе 

Информ.о напредовању деце 

    -//- Квартално и по 

потреби 

4.пано за 

родитеље 

 Фотографије, препоруке  

стручне и дечије литературе, 

обавештења,  

Недељни и месечни план 

ВОРа 

Васпитно 

особље 

 

  недељно 

5.приредбе и 

друге 

свечаности 

 Музичко ритмички 

садржаји 

Дечји драмски прикази 

Говорно стваралаштво 

Васпитно 

особље 

 

Периодично 

током године 

6 дегустација 

хране са дечјег 

јеловника за 

родитеље 

 Манифестација -,,маме и 

тате, пробајте и ви шта 

једемо ми'', 

ПЗЗ 

служба, 

стручна 

служба, 

главни 

васпитачи 

 

Октобар 

2016. 

7.Изложбе 

дечијих радова 

и промоције 

 Ликовно и говорно 

стваралаштво деце 

  -//-  

 Више пута 

месечно 

8..постављање 

информација 

на сајт 

Установе 

 Актуелности и дешавања 

у Установи 

Радна група 

за 

ажурирање 

података 

 

Месечно и по 

потреби 

 

Облик 

сарадње 

 

Начин 

реализације 

  

        садржаји 

                             

Носиоци 

                            

реализације 

                          

динамика 

Едука

ција 

родит

еља 

1.Општи 

родитељски 

састанак 

 -упознавање родитеља 

деце уписане а радну 

2016/17 са: организаијом 

живота и рада у Усатанови 

Програмом исхране и 

превентивне заштите 

Планом адаптације деце 

Главни 

васпитачи 

објеката, 

сестре на 

ПЗЗ 

  

Јул и август 

2016. 

-Трибина за родитеље- 

Исхрана деце 

предшколског узраста 

Лекар, 

дијететичар 

нутрициони

ста ЗЗЈЗ и 

октобар, 

новембар 

2016.  
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 ПЗЗ служба 

 

2.Групни 

родитељски 

састанци 

 -Педагошко психолошке 

темена предлог родитеља 

и процене васпитача 

 

-Предавање: Припрема 

деце за полазак у школу 

Васпитачи 

и стручни 

сарадници 

 

Васпитачи, 

педагог, 

психолог, у 

сарадњи са 

ушитељем 

Октобар 

2016, март-

април 2017. 

 

 

-//- 

3.Саветодавни 

рад са 

родитељима 

 -Проблеми везани за 

развој и напредовање 

детета 

-Васпитни поступци 

-Промене у понашању 

-Упућивање родит еља на 

специјализоване установе 

и остваривања права из 

области друштвене бриге 

 

Стручни 

сарадници 

 

Током године 

4. израда 

флајера и 

дистрибуција 

за родитеље 

  

- Информатор за родитеље 

- развој говора деце 

- инклузија  

Стручни 

сарадници 

и ПЗЗ 

служба 

 

Јун, јул 

5.учешће у 

едукативним 

емисијама на 

локалним тв и 

радио 

станицама 

 Актуелности у Уст анови 

везано за 

васпитнообразовни рад и 

тематика везана за равој 

деце предшколског 

узраста 

Директор, 

помоћник 

директора,

Стручни 

сарадници 

,васпитачи  

Током године 

     

 

Облик 

сарадње 

 

Начин 

реализације 

  

        садржаји 

                             

Носиоци                      

реализациј 

                          

динамика 

Учешћ

е 

родит

еља у 

живо

ту и 

раду 

Упавн

ове 

 

1.Родитељски 

савет вртића 

 - набавка прибора и 

радних листова 

- учешће у 

манифестацијама 

- екскурзије, зимовање 

деце 

-избор чланова за савет 

Установе 

 По потреби, 

током године 

 

2.Савет 

родитеља на 

нивоу 

Установе 

  

Сви проблеми од интереса 

за децу на нивоу Установе 

 У складу са 

планом рада 

Савета  

 

3.Учешће 

  

Учешће у процесу 

 У складу са 

планом рада 
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родитеља у 

раду Управног 

одбора 

руковођења Установом УО 

4.Активности 

за родитеље 

 

 Излети заједдднички 

Дегустацијахране 

Креативне радионице 

,,Беби олимпијада'' 

Дечја недеља,учешће 

 Периодично 

у складу са 

планом 

5.Завршна 

приредба 

предшколаца 

 

 Учешће родитеља у 

планирању и организацији 

приредбе 

 Јун 2017. 

     

 

     

 

 

11.1 ПЛАН  САРАДЊЕ  СА   ДРУШТВЕНОМ  СРЕДИНОМ  
 

         План сарадње са друштвеном средином  обилује мноштвом разноврсних 

активности .  Ова област рада је јако важна за сваку предшколску установу а 

отвореност установе и интерресорна  сарадња су у имплицитни за савремену 

заједницу. 

 

Институције облик сарадње Време 

реализације 

сарадње 

носиоци 

о
б

р
аз

о
в
н

е 
и

н
ст

и
ту

ц
и

је
 

Медицинска 

школа 

План припреме 

праксе  

Усаглашавње 

програма во рада 

Обављање 

праксе ученика у 

вртићима 

  током године 

помоћник директора, 

стручне службе, 

професори праксе, 

сестре на превентиви 

Музичка школа 

,,Стеван 

Мокрањац'' 

Посета деце 

вртића јавним 

часовима у 

школи 

Одржавање 

мини концерата 

по вртићима 

новембар, март 
главни васпитачи, 

помоћник директора 

Регионални 

центар за 

стручно 

Стручно 

усавшавање 

васпитног 

током године 
помоћник директора, 

педагог, психолог 
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усавршавање особља 

Дневни центар за 

смештај деце са 

сметњама у 

развоју 

Међусобне 

посете и 

дружења и 

размена 

искустава 

 

током године 

представници Тима 

за инклузију, 

васпитачи, 

мед.сестре 
З

д
р
ав

ст
в
ен

е 
у
ст

ан
о
в
е 

Дечји диспанзер- 

Развојно 

саветовалиште 

 

 

Посете и 

консултације о 

појединој деци, 

Праћење 

здравственог 

статуса деце и 

превентивно 

реаговање 

Предавања за 

запослене и 

родитеље 

Учешће на 

акцијама 

промоције 

здравља 

током године 
помоћник директора, 

педагог, психолог 

Учечшће у 

заједничком 

програму 

подршке раном 

развоју 

-//-  

Дечја 

стоматолошка 

амбуланта у 

вртићу,,Пчелица'' 

Посете 

стоматолога, 

Превентивни 

прегледи, 

едукација 

Обележавање 

недеље здравих 

зуба 

од октобра 

 

 

мај 

ПЗЗ служба установе 

    

Завод за јавно 

здравље 

Праћење 

здравствено 

хигијенског 

статуса 

запослених 

периодично 
Превентивна служба             

Установе 

Праћење 

епидемиолошког 
током године -//- 



 66 

стања 

Обележавање 

Месеца правилне 

исхране 

октобар 

службаПЗЗ,помоћник 

директора, педагог, 

гл. васпитачи објекат 

Обележавање 

Светскогдана 

здравља 

 

април 
-//- 

Учешће на 

ликовним 

конкурсима које 

расписује ЗјЗ 

током године -//- 

 Дечје одељење 

болнице 

Сарадња у 

оквиру 

започињања и 

рада васпитача 

на одељењу 

од септембра 

помоћник директора, 

васпитач,тим за 

посебне програме 

У
ст

ан
о
в
е 

со
ц

и
ја

л
н

е 
за

ш
ти

те
 

Центар за 

социјални  рад 

Превенција и 

решавање 

проблема 

породица са 

децом у стању 

социјалне 

потребе 

 

током године 

стручни сарадници, 

помоћник директора 

Учечшће у 

заједничком 

програму 

подршке раном 

развоју 

-//- -//- 

 

 

 

Црвени крст 

Учешће у 

манифестацијама 

у организацији 

Ц. крста 

 

периодично 

директор, помоћник 

директора,педагог, 

васпитачи 

Превенција и 

помоћ 

породицама са 

децом у стању 

социјалне 

потребе 

 

током године 

стручни сарадници, 

помоћник директора 

у
ст

ан
о

в
е 

к
у
л
ту

р
е 

 

Народни музеј 

Посете деце 

вртића 

поставкама 

Радионице у 

простору Музеја 

 октобар и 

новембар 
помоћник 

директора,васпитачи, 

стр. сарадници 
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Галерија,,Милена 

Павловић 

Барили'' 

Посете деце 

вртића 

поставкама 

Изложбе дечијих 

радова и 

радионице у 

Галерији града  

  октобар-

децембар 

помоћник директора,  

стр. сарадници 

васпитачи 

Археол. 

Налазиште 

Виминацијум 

 Посете деце 

предшколских  

група 

Октобар и април             -//- 

Центар за 

културу  

Представе за 

децу, 

Креативне 

радионице 

од октобра 

помоћник директора,  

стр. сарадници 

васпитачи тим за 

посебне програме 

Градска 

библиотека 

Посета , 

учлањење деце, 

радионице-

причаонице у 

библиотеци и у 

вртићу 

октобар,новембар 

март,април 
-//- 

  

   

 

Осим ових установа и институција Установа остварује вишегодишњу успешну 

сарадњу и са: 

• МУПом Пожаревац 

• Ватрогасном јединицом Пожаревац 

• Саборном црквом 

• Спортским Савезом града 

• Медијским кућама 

• Ромским едукативним центром 

• Месним канцеларијама 

• Извиђачким одредом града 

• Планинарским друштвом ,,Вукан'' 

• Колом српских сестара 

       

 

 У склопу Плана јавних наступа, манифестације и промоције рада и делатности 

планирамо:  
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        Манифестације и активности :  Време : 

промоција  и активности ,,Дечје 

недеље'' : 

-маскенбал у граду, 

-позоришна представа у Центру за 

културу 

- путујући вртић аутобус у граду- 

- шарене улице 

- покажи шта знаш 

октобар 2016. 

Ликовне радионице у Центру за 

културу 

Током године  од 

октобар 2016. 

Еко радионице  на Чачалици Током године  од 

октобра  2016. 

Посета Дому старих и приредба за 

кориснике 

Током године  

периодично 

Изложба дечијих радова у градској 

галерији 

Октобар 2016.. 

Учешће у тркама поводом 

ослобођења града 

Окобар 2016.. 

Месец здраве хране –  ,, Мама, тата, 

пробајте и ви, шта једемо ми'', квиз,, 

витаминијада'' 

 

Октобар 2016. 

Посеста Градској библиотеци и 

учлањивање предшколаца. 

 

Новембар 2016. 

Посета Музичкој школи ,,Стеван 

Мокрањац'' 

   -//- 

Обележавање  Славе вртића,Светог 

Алимпија 

Децембар 2016 

Новогодишње приредбе и представе 

по вртићима и сеоским насељима 

  -//- 

-Светосавска академија-учешће 

предшшколаца 

 

Јануар 2017 

-Дан пролећа  приредбе по 

вртићима и пролећне спортске игре 

у Петровцу 

Март-април 2017   

Еко радионице у Жагубици Мај 2017 

- посета   Парку мамута у 

Виминацијуму  

 Током године –

октобар или април 

-Фестивал традиционалних игара и 

модерног плеса -Центар за културу  

 

- мај 2017.     

 Посета позоришним представама и  
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другом програму намењеном 

најмлађима у Центру за културу 

  Током године 

 Излети : Смедерево, Велико 

Градиште  

  Током године 

Завршна приредба предшколаца   у  

граду 

Мај 2017 

Посета Зоолошком врту  Мај 2017 . 

 

                 У циљу богаћења дечјег социјалног искуства, планирају се посете 

галерији, пијаци, пошти и другим градским службама, а такође предвиђене су и 

позоришне представе, гостовања књижевника, музичара, песника, спортиста..  

Такође  у међусобним сусретима установа нашег региона  а и шире, деца наших 

вртића редовни су гости и учесници програма у Жагубици, Голупцу, Кучеву, 

Смедереву, Паланци, Београду.....  

    Установа је  домаћин Фестивала  традиционалних игара и модерног плеса ,  

који се организује сваке године у  мају  и окупља предшколце из различитих 

градова Србије. Ово је леп повод  где  се деца предшколских установа упознају, 

друже и   такмиче у извођењу  традиционалних игара -фолклора  као и  

кореографија модерног плеса.   

 Сарадња са друштвеном средином треба да обухвати  читаву локалну заједницу 

и  квалитетну сарадњу са оснивачем.  

 

 

11.2   САРАДЊА СА ОСНОВНОМ  ШКОЛОМ 
 

Боља повезаност вртића и школе трајни је циљ и задатак. 

Сарадња са школом представља важну карику у васпитно-образовном 

систему јер је један од кључних фактора који утиче на то да се 

резултати постигнути на предшколском узрасту одрже и послуже као 

основ за даљи развој и учење деце у школи. 

Основни захтев за реализацију успешне сарадње је да она мора бити 

обострана и двосмерна, уз активно укључивање родитеља како би 

прелазак детета из једне институције у другу текао што безболније и 

успешније. Значај родитеља се огледа у томе што су они једина стална 

лица која су са децом све време током периода адаптације и преласка из 

једног нивоа васпитно-образовног система у други (вртић-школа). 

Сарадња са основном школом јe у функцији унапређивања 

васпитно-образовног рада како у предшколској установи, тако и у школи. 

Дакле, у основи ове сарадње јесу сараднички      односи, чијим 

се развијањем и сталним унапређивањем      обезбеђују и изналазе 

оптимални услови за постизање циљева образовања и     

васпитања. 

Установа планира сарадњу са свим основним школама у  граду 

Пожаревцу и Костолцу као и са сеоског подручја  где се организује рад 

предшколских група.  

 

 

 

 



 70 

  Нивои  сарадње  Садржаји сарадње 

Сарадња директора и помоћника  

директора 

Службени контакти, састанци и посете 

Присуствовање свечаностима и 

манифестацијама 

Осмишљавање нових видова сарадње 

Сарадња стручних органа установа  Састанци, телеф. Контакти и службене 

преписке ради усклађивања деловања  

Сарадња васпитача и учитеља Припремање и реализација заједничких 

активности 

Припремање и реализација заједничких 

Излета, шетњи, изложби, прослава 

Размена запажања о напредовању деце 

 

Сарадња стручних служби установа  

 

Сарадња стручних сарадника, учитеља и 

родитеља  

Размена информација и података о 

напредовању поједине деце и преласка 

вртић-школа 

Заједнички родитељски састанци на тему-

припремљеност детета за полазак у школу  

Сусрети деце вртића и школе Посета деце вртића школи ( заједничке 

радионице, часови) 

Посета ученика школа вртићима 

Заједничке прославе, манифестације ,  

 

 

11.3 САРАДЊА  СА  ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 
     

  Сарадња са локалном самоуправом и Градом као оснивачем је изузетно важна 

ради функционисања и обављања несметаног рада предшколске установе.  

- Сарадња представника оснивача и руководства Установе: 

- Службени контакти, посете 

- Присуствовање свечаностима 

- Учествовање у реализацији пројеката 

- Сарадња стручних и саветодавних органа: 

- Благовремено достављање података надлежним службама 

- Благовремена  израда, достављање и остваривање стратешких 

докумената 

- Учествовање у заједничким пројектима 

- Организација и реализација великих манифестација : 

- Љубучевске коњичке игре 

- Дечја недеља 

- Крос РТС 

 

 

 САВЕТ   РОДИТЕЉА је тело које окупља  родитеље, представнике свих 

објеката  и , укупно броји 16 чланова. Савет родитеља заказује седнице на 

којима се расправља о свим важним организационимпитањима функционисања 

установе и појединих објекат, о актуелним дешавањима као и о раду и 

функционисању појединих група.  Савет родитеља даје сагласност  и одлучује о 
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евентуалним изменама у ритму установе,  понуди специјализованоих програма, 

одабиру агенције и места за боравак деце на зимовању и  другим битним 

стварима.   

 

време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

септембар 

 

Конституисање Савета родитеља конституисање директор, секретар 

установе 

септембар Избор председника, заменика 

записничара Савета родитеља 

предлагање, 

гласање 

директор, секретар 

установе 

септембар Разматрање предлога Годишњег 

плана рада установе за школску 

2016/17. годину, развојног плана, 

плана рада тима за вредновање и 

самовредновање, разматрање 

предлога Извештаја о остваривању 

Годишњег плана рада за школску 

2013/2014. годину 

разматрање, 

дискусија, гласање 

директор, стручна 

служба, секретар 

установе, председник 

СР 

септембар Обавештавање Савета родитеља о 

организацији и припремљености  

рад 

осигурању деце и ђачком динару 

упознавање, 

гласање 

медицинске сестре на 

превентиви, директор 

септембар Упознавање са организацијом рада 

установе, Правилима понашања, 

кућним редом... 

упознавање, 

гласање 

секретар установе 

септембар Упознавање са програмом заштите 

деце од насиља и разматрање 

безбедности деце у установи 

информисање тим за превенцију 

насиља 

септембар Избор чланова тима за заштиту 

деце од насиља,злостављања и 

занемаривања из реда представника 

Савета родитеља 

предлагање, 

гласање 

тим за превенцију 

насиља, секретар, 

представник СР 

децембар Разговор о актуелним темама дискусија представник СР 

децембар Упознавање са битним 

активностима у установи 

информисање директор, стручна 

служба 

децембар Разматрање и праћење услова за 

рад установе, услове за одрастање и 

учење, безбедност и рад деце 

упознавање директор, представник 

СР 

март Информисање о расписивању 

конку   

 

 

конку 

 

 

 

 

конкурконкурса 

дискусија представник СР 

април-мај Сагласност на план излета,  

 

предлагање, 

разматрање, 

гласање 

представник СР 

април-мај Осврт на досадашњи рад Савета 

родитеља и предлози за 

унапређење рада у наредној години 

дискусија представник СР 

април-мај Упознавање са битним 

активностима у установи 

дискусија представник СР 

 

Чланови Савета родитеља : 

 

1. Војкан Миловановић –председник,, 

2. Душан Бранковић 

3, Иван  Наумовић 

4.Марко Радосављевић 

5. Оливера Влаисављевић 
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6.Александра Стојковић 

7.Миодраг Гајић  

8.Марко Савић 

9.Марко Трајић 

10.Весна Срдић 

11. Маријана Здравковић 

12. Бојан Мемаровић 

13.Невена Андрејић 

14.Селма Ивковић 

15. Марија Алексић  

16.Александра Бачић 

17.Драгана Момчиловић 

 

 

11.4   ПРОГРАМ   СОЦИЈАЛНЕ   ЗАШТИТЕ 
 

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

спадају у домен рада и   послова васпитача,  мед.сетара, превентивне службе и 

стручне службе (психолога, педагога. логопеда).   Формирањем  тима за 

превенцију насиља и заштиту деце, велики део послова и проблема из ове 

области решава се тимским радом . чланови тима по потреби размењују и 

догаварају са директором и замнеиком директора  будуће поступке .  

Такође успоставили смо бољу сарадњу са Центром за социјални рад, тако  да је 

чешћа и квалитетнија размена  и договор у вези сваког појединог детета и 

породице која има тешкоћа.  Упућени смо да сарађујемо и са МУПом у 

Пожаревцу 

У случају тежих социјалних проблема ,  Установа упућује родитеље  на  Центар 

за социјални рад. и прати надаље  све важне промене код   детета и породице.       

   Тим  Установе  за инклузивно образовање  интензивира сарадњу са Центром  

јер  често имамо децу  која бораве у вртићу којој је социјална подршка  јако 

важна за даљи развој .  Када је у питању материјална помоћ и подршка 

породицама, упућујемо их  на Центар мада  се  дешава да не остваре никакав 

вид помоћи па проблем остаје .  Прошле године формирана је комисија на нивоу 

Установе,  која разматра молбе родитеља за социјална питања . 

  

                       

                
 

12. ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СЛУЖБЕ ЗА 

ПРЕВЕНТИВНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ  
                                        ЗА  РАДНУ   2016-2017.г. 

         Оснпвни циљ прпграма превентивнп-здравствене заштите је да се пбезбеде 

адекватни услпви у предшкплскпј устанпви кап пснпва за правилан раст, развпј и 

унапређеое здравља деце. Реализација превентивне здравствене заштите има за циљ 

и ствараое неппхпдних санитарнп – хигијенских услпва за непметанп пбављаое 

васпитнп – пбразпвнпг рада у вртићу. 
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         Фпрмираое Здравпг вртића је темељ за квалитет у пчуваоу и унапређеоу 

здравља деце и реализацији других прпграма устанпве. 

         Заппслени у свим пбјектима устанпве су пдгпвпрни за ппштпваое правила 

спрпвпђеоа превентивне здравствене заштите.  

         Планираое и праћеое спрпвпђеоа превентивне здравствене заштите у устанпви 

реализује сарадник за превентивну здравствену заштиту. Неппсредну кпнтрплу и 

реализацију у пбјектима устанпве спрпвпде и кпнтрплишу медицинске сестре на 

превентивнпј здравственпј заштити.   

         Превентивну здравствену заштиту је неппхпднп реализпвати уз неппсредну и 

кпнтинуирану сарадоу са стручним службама Завпда за јавнп здравље, Дечјим 

диспанзерпм и стпматплпшкпм службпм дпма здравља из Ппжаревца, кап и са 

инспекцијским службама пппут санитарне инспекције, фитпсанитарне, ветеринарске и 

ппљппривредне инспекције. 

         Активнпсти кпје се спрпвпде у пквиру превентивне здравствене заштите, а у 

складу са јпш увек важећим Упутствпм п спрпвпђеоу превентивне здравствене заштите 

у предшкплским устанпвама, треба реализпвати крпз: 

 

1.1. Опште мере на унапређеоу здравља деце: 
- фпрмираое навика кпје впде пчуваоу здравља деце, 

- дневна кпнтрпла здравственпг стаоа свакпг детета на пријему и у тпку дана 

(узимаое анамнестичких ппдатака пд рпдитеља приликпм уписа и тпкпм бправка у 

кплективу пп пптреби), преглед кпже и видљиве слузпкпже, преглед кпсе на 

вашљивпст, мереое телесне температуре пп пптреби, издвајаое бплеснпг детета и 

пбавештаваое рпдитеља (упућиваое кпд изабранпг педијатра), 

- перипдична кпнтрпла раста и развпја детета четири пута гпдишое (септембар, 

децембар, март и јун месец),  

- пцена психпмптпрнпг развпја на пснпву стандарда за пдгпварајући узраст и 

ппнашаое детета за време храоеоа, игре,пдмпра и др.), 

- дневна кпнтрпла ппште хигијенскп санитарних услпва у пбјектима устанпве 

(пдржаваое чистпће, температуре, прпветренпсти и псветљенпст прпстприје, пцена 

начина, припремаоа, дппремаоа и сервираоа хране, хигијена кухиоскпг блпка, 

хигијена санитарних прпстприја), 

- лекарска кпнтрпла здравственпг стаоа деце (циљани лекарски прегледи 

приликпм првпг упућиваоа у предшкплску устанпву, ппсле сваке прележане 

бплести и накпн дужег пдсуствпваоа), 

- кпнтрплни лекарски прегледи (праћеое раста, развпја и ухраоенпсти и санације 

пткривених ппремећаја здравља тпкпм систематских прегледа), 

- систематски лекарски прегледи (праћеое раста, развпја и ухраоенпсти;  

  ранп пткриваое ппремећаја здравља, вакцинација према Прпграму пбавезне  
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  имунизације станпвништва прптив заразних бплести), 

- лекарска кпнтрпла хигијенскп-епидемиплпшких услпва најмаое једанпута   

месечнп, 

- правилан расппред и садржај активнпсти за време бправка у вртићу   (пбезбедити 

деци пдмпр, сан, активнпсти на птвпренпм прпстпру, мере   заштите пд сунчевпг 

зрачеоа, кпнтрплу хигијене, безбеднпст у радним   спбама и двпришту), 

- правилна исхрана уз ппштпваое нпрматива и физиплпшкпг развпја, 

- спрпвпђеое здравственп-васпитних мера и сарадоа са ппрпдицпм   (реализација 

активнпсти прпграма за здравље Здрав вртић, 

- пбезбедити санитарнп – хигијенске услпве (лична хигијена деце и пспбља,   

пдржаваое ппште хигијенизације прпстприја у пбјекту, пптимална   температура, 

влажнпст ваздуха, спрпвпђеое дезинфекције, дезинсекције и   дератизације, 

правилнп прикупљаое, класираое и експпзиција птпадних   материја, правилнп 

функципнисаое и хигијенскп пдржаваое кухиоскпг   блпка). 

 

1.2.  Мере и активнпсти систематскпг праћеоа раста, развпја и    
             здравља деце кап и превенција бплести: 

- здравствена припрема детета за кплектив – птвараое здравственпг картпна,   

уредна лекарска пптврда пд изабранпг лекара; 

- пријем детета у кплектив и увид у здравствену дпкументацију; 

- дневна тријажа и преглед сппљашоег изгледа детета; 

- увид у стаое личне хигијене и прикладнпст пдеваоа; 

- прганизпваое редпвних систематских прегледа деце пд стране педијатра,   

стпматплпга, пфталмплпга, физијатра, птпринпларингплпга и   лабпратпријске 

анализе (предузимаое пдгпварајућих мера за лечеое и   рехабилитацију); 

- прганизпван рад и спрпвпђеое превентивнп – кпрективних јутароих вежби   за 

правилан и ппстепен развпј кпштанп – мишићнпг система (кичмени стуб  и 

стппала); 

- спрпвпђеое активнпсти на унапређеоу правилне исхране и фпрмираоу   здравих 

навика (рад са децпм, рпдитељима и пспбљем); 

- прганизпване активнпсти и сарадоа са медијима; 

- кпнтрпла и редпвнп праћеое здравственпг стаоа деце и хигијенских услпва   у 

пбјектима пд стране стручних служби Завпда за јавнп здравље   Ппжаревац; 

- спречаваое ширеоа заразних бплести према Закпну п заштити   станпвништва пд 

заразних бплести прганизпваоем ппјачаних хигијенских –   епидемиплпшких мера 

(ппјачане хигијенске мере у пбјекту, сарадоа са   ппрпдицпм, пбезбеђиваое 



 75 

надзпра пд стране епидемиплпшке службе ЗЗЈЗ   Ппжаревац, педијатра, сарадоа са 

санитарнпм инспекцијпм и инфективним   пдељеоем ппште бплнице); 

- правилан расппред живљеоа и активнпсти: нега (пружаое стручне неге и   

здравственп-васпитнпг рада на развијаоу хигијенских навика), исхрана и   

припрема пбрпка пп стандардима за дечје устанпве; 

- дезинфекција, дезинсекција и дератизација пбјеката; 

1.3.  Правпвременп и ранп пткриваое ппремећаја и бплести: 
Ппдразумева метпде преппзнаваоа и благпвременпг предузимаоа мера 

кпрекције, лечеоа и рехабилитације уз ангажпваое стручнпг тима Устанпве и 

упућиваое у стручне институције. 

1.4. Здравственп – васпитни рад: 
Фпрмираое здравих навика кпд деце и здравственп пбразпваое рпдитеља, кап 

битан предуслпв за пчуваое и унапређеое здравља, раста и развпја детета, 

пснпвни су задатак и припритетан садржај рада у спрпвпђеоу превентивне 

здравствене заштите у предшкплскпј устанпви. 

1.4.1. Циљеви: 
 

1. усвајаое ппзитивнпг пднпса према физичкпм и менталнпм здрављу; 

2. ствараое навика личне и кплективне хигијене, хигијене исхране и  

    хигијене пкплине; 

3. васпитаое за хумане пднпсе међу људима и пплпвима; 

4. спречаваое ризика пд ппвређиваоа деце у кплективнпм бправку; 

1.4.2. Реализација циљева прпграма: 
 

Организпван рад медицинских сестара на превентивнпј здравственпј заштити кап и 

сарадоа са ппливалентнпм патрпнажнпм службпм, рпдитељима и заппсленима у 

предшкплскпј устанпви, пднпси се на: 

1. ппдизаое нивпа знаоа и мптивација за здравп ппнашаое и фпрмираое здравих 

навика кпд деце – пдржаваое личне хигијене (руке, лице, уста, зуби телп упптреба 

тпалета, чистпћа пбуће и пдеће), заштита живптне средине (хигијена прпстприја, 

пкплине, разврставаое птпада, рециклажа,..),  физичкп-рекреативне активнпсти 

кпје дппринпсе пчуваоу и унапређеоу здравља, заштита пд заразних бплести; 

2. прганизпвани редпвни систематски прегледи; 

3. прганизпванп праћеое раста, развпја, ухраоенпсти, здравственпг стаоа, 

вакциналнпг статуса, кап и ранп пткриваое ппремећаја у психпмптпрнпм развпју 

детета: 

1.4.3. Метпд рада: 
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1. групне метпде – рад у групи, предаваоа (прганизпвани састанци и предаваоа за 

заппслене у вртићу и рпдитеље); 

2. рад у малпј групи са децпм; 

3. индивидуални разгпвпри; 

4. Здравствене излпжбе, панпи, агитке и брпшуре; 

- спрпвпђеое здравственп – васпитних активнпсти и сардоа са ппрпдицпм; 

- реализација активнпг прпграма васпитаоа за здравље Здрав вртић са темама: 

 Ппјам здравља, 

 Лична и ппшта хигијена, 

 Нега уста и зуба, 

 Грађа чпвекпвпг тела, 

 Физичкп вежбаое, 

 Правилна исхрана, 

 Љубав и пднпс према пплпвима и  

 Ппјам здраве живптне средине и екплпгија (рециклажа); 

1.5.  Здравственп – васпитни рад са рпдитељима 
 

         Циљ здравственп – васпитнпг рада са рпдитељима је уппзнаваое са значајем 

превенције здравља на најмлађем узрасу, пкплнпстима кпје нпси кплективни 

смештај и значају кпмуникације на реализацији дете – васпитач – рпдитељ. 

         Мптивација рпдитеља на активну сарадоу и припрема за прихватаое 

пткривених ппремећаја у психпфизичкпм развпју деце кап и мптивација за 

активним учешћем у оихпвпм птклаоаоу. 

         Обавештаваое рпдитеља укпликп је дпшлп дп прпмене здравственпг стаоа 

детета тпкпм бправка у вртићу. Обављаое индивидуалних разгпвпра, реализација 

рпдитељских састанака у сарадои са васпитним пспбљем; израда флајера, агитки, 

плаката кап и креираое здравственпг панпа или кутка у складу са активнпстима и 

садржајима из здравственп – васпитнпг рада и прпграма (нега, хигијена, васпитаое 

и исхрана).  

          Заједничкп учествпваое рпдитеља са децпм и пспбљем у реализацији 

активнпсти кпје се пднпсе на заштиту живптне средине и рециклаже птпада 

различитпг ппрекла (папир, пластични чеппви, лименке и сл.). Циљ пвакве 

активнпсти је јачаое свести и сазнаоа п пчуваоу живптне средине и дпбити кпју би 

вртић са децпм искпристп за пплемеоиваое раднпг прпстпра дидактикпм и 

другпм ппремпм неппхпднпм за квалитетнији рад и функципнисаое. 
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1.6. Впђеое дпкументације и евиденција: 
 

- израда гпдишоег плана и прпграма 
- птвараое здравственпг листа детета приликпм уписа у вртић и узимаое 

пснпвних анамнестичких ппдатака пд рпдитеља п здравственпм стаоу детета; 
- прикупљаое неппхпдне здравствене дпкументације пптребне за упис у вртић; 
- евиденција и анализа здравствених пправдаоа п здравственпм стаоу детета пд 

стране изабранпг педијатра при пријему или ппсле дужег пдсуствпваоа детета 
из кплектива збпг бплести или других пкплнпсти; 

- впђеое евиденције п спрпвпђеоу мера превентивне здравствене заштите; 
- впђеое евиденције деце са здравственим фактпрпм ризика; 
- впђеое евиденције п мереоу телесне тежине и телесне висине за свакп дете; 
- впђеое евиденције заразних бплести; 
- впђеое евиденције п ппвредама деце; 
- впђеое евиденције санитарних прегледа за свакпг радника у пбјекту; 
- впђеое евиденције п ДДД ппслпвима; 
- впђеое евиденције п ппвредама заппслених на раднпм месту – (безбеднпст и 

здравље на раду БЗР); 
- впђеое евиденције п месечнпј пптрпшои дезинфекципних средстава; 
- впђеое евиденције п изменама у јелпвнику; 
- впђеое евиденције п пбављеним дневним ппслпвима и радним задацима за 

превентивну здравствену заштиту у пквиру службе.  
 

1.7. Планираое сарадое са другим институцијама и здравственим    
            Организацијама 

 

Сарадоа са: Завпдпм за јавнп здравое Ппжаревац, Дпм здравља – дечји диспанзер 

Ппжаревац, Дпм здравља – дечји диспанзер Кпстплац, Општа бплница Ппжаревац, 

Медицина рада Ппжаревац, Републичка санитарна инспекција, ветеринарска, 

ппљппривредна и фитпсанитарна инспекција, инспекција рада, прпсветна 

инспекција, МУП, лпкална сампуправа, Центар за спцијални рад,... 

 

 

1.8.  Стручнп усавршаваое 
 

         У пквиру стручнпг усавршаваоа, за пву шкплску гпдину, планира се 

учествпваое на стручним скуппвима, у пктпбру и марту месецу у пквиру 

Наципналне аспцијације удружеоа здравствених радника Србије, интерсекцијским 

скуппвима у септембру и априлу, кап и едукативним семинарима у пквиру 

Удружеоа здравствених радника Браничевскпг пкруга тпкпм целе гпдине, а све у 

циљу стручнпг усавршаваоа и пбезбеђиваоа услпва за пбнављаое лиценце за рад 

заппслених у служби за превентивну здравствену заштиту. Планиранп је и стручнп 

усавршаваое у пквиру Савеза удружеоа медицинских сестара предшкплских 

устанпва Србије и Удружеоа медицинских сестара предшкплских устанпва 

Браничевскп-Ппдунавскпг пкруга, кпје ће се пдржати у нпвембру и мају месецу. 
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        Присуствпм на пвим скуппвима, пбезбедиће се дпвпљан брпј бпдпва за једну 

лиценцну гпдину.  

         Тпкпм шкплске гпдине превентивна служба је укључена у рад тимпва 

устанпве.  

         У тпку пве радне гпдине, непхпднп је да се прганизује едукација и пбука у 

пружаоу прве ппмпћи (деци – у случајевима ппвређиваоа у кплективу и 

најчешћих пбпљеоа деце, кап и заппсленима) пд стране лиценцираних предавача 

и институција. 

         Едукативни здравственп-васпитни рад пве службе прјентисан је на: 

- васпитнп пбразпвни кадар – васпитаче и медицинске сестре, 
- здравственп – васпитни рад у васпитним групама вртића са децпм и  
- здравственп – васпитни рад са рпдитељима. 

 

1.9. Ппсебне активнпсти 
 

У пквиру ппсебних активнпсти тпкпм пве радне гпдине, реализпвати активнпст 

рециклаже на нивпу пбјекта и Устанпве у пквиру планиранпг прпграма заштите 

живптне средине и екплпгије са јаснп дефинисаним кпрацима и планпм кпји ће 

ппдразумевати: шта се рециклира, какп се прикупља, где се прикупља, кп су учесници у 

тпј активнпсти, динамика реализације (на недељнпм или месечнпм нивпу), кпме се 

прпслеђује птпад за рециклажу (угпвпр са дистрибутерпм), дефинисати утрпшак 

дпбити пд рециклаже. 

 

 

2. ПРОГРАМ ИСХРАНЕ ДЕЦЕ 
 

         Прпграм правилне исхране у нашпј предшкплскпј устанпви заснпван је на стручнп-

метпдплпшки планиранпј прганизацији припреме пбрпка, набавкпм намирница у 

складу са закпнпм п безбеднпсти хране кап и кпнтрпли спрпвпђеоа читавпг прпцеса 

рада. Тп ппдразумева да је храна биплпшки и здравственп исправна и да задпвпљава 

75% дневних пптреба детета за време бправка у вртићу. 

          Планираое, праћеое, кпнтрплу и евиденцију п исхрани деце у вртићу спрпвпди 

служба за превентивну здравствену заштиту, директпр устанпве, стручна институција 

Завпд за јавнп здравље Ппжаревац – саветпвалиште за правилну исхрану. У нареднпм 

перипду, пптребнп је да се ппстепенп у складу са Закпнпм п безбеднпсти хране 

реализују сегменти дпбре прпизвпђачке  и дпбре хигијенске праксе, а све у складу са 

системпм квалитета безбеднпсти хране тј. НAССР. У складу с тим, неппхпднп је да се 

приликпм спрпвпђеоа јавних набавки гпре ппменути систем безбеднпсти хране 

усппстави са будућим дпбављачима, какп би квалитет и квантитет требпваних 

намирница бип адекватан и задпвпљип хигијенску и здравствену безбеднпст; 
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Пптребнп је праћеое нпвих и савремених трендпва на пснпву кпјих се унапређује 

исхрана и ппбпљшавају услпви рада у пбјектима.  

         Исхрана деце предшкплскпг узраста је изузетнп значајан фактпр кпји услпвљава 

правилан телесни и ментални развпј, па јпј се стпга и ппсвећује изузетна пажоа. Деца 

пвпг узраста пд 1-6,5 гпднина старпсти бправећи већи деп дана у кплективнпм 

смештају (у прпсеку 8-9 часпва), кпнзумирају три пбрпка путем кпјих треба да ппдмире 

већину кванитативних и квалитативних дневних пптреба. Обрпци мпрају бити 

раципнални и прпграмирани. У правилнпј исхрани треба да буду заступљене све 

хранљиве материје: беланчевине, масти, угљени хидрати, витамини, минералне спли и 

впда у сразмери кпја је пптребна за кпришћеое у прганизму. 

         Правилна исхрана ппдразумева примену: разнпврсне хране, кпнтрплу телесне 

тежине и телесне висине кпд деце, смаоен унпс засићених масних киселина (масти 

живптиоскпг ппрекла), ппвећан унпс слпжених угљених хидрата и дијетних влакана 

(ппврће, впће, интегралне житарице), редпвнп унпшеое течнпсти (впда, чајеви и 

прирпдни спкпви), смаоен унпс шећера (мед кап замена за шећер) и умеренп сланих 

пбрпка. 

         Здравственп васпитне активнпсти са децпм ппдразумевају свакпдневне 

активнпсти у пквиру једнпг дела развпјнпг плана наше устанпве ппд називпм 

„Витаминијада“. Тп је скуп игара кпје афирмишу здраве стилпве живпта, здравственп-

пбразпвну културу и правилну исхрану пд најранијег узраста. Други деп активнпсти 

нпси назив „Маме и тате прпбајте и ви, шта једемп ми“ и има за циљ сарадоу са 

ппрпдицпм и оену едукацију у припреми и пдабиру намирница у ппрпдичнпм 

пкружеоу. 

         У пквиру Прпграма исхране, ппсебна пажоа се ппсвећује деци кпја имају 

пдређене здравствене прпблеме са ппсебним режимпм исхране или имају неке друге 

специфичне захтеве у тпм ппгледу.  

         Пптребнп је спрпвести следеће активнпсти: 

- прикупити пдгпварајуће ппдатке п пптребама за пдређеним намирницама кпје дете 

мпже и сме да кпнзумира (на пснпву дпступне здравствене дпкументације п алергији 

на храну кпју лекар специјалиста или педијатар преппручује и сл., и све уз писмени 

захтев рпдитеља када су и други разлпзи у питаоу); 

- уппзнаваое рпдитеља са прпгрампм исхране у устанпви и усклађиваое са пптребама 

детета; 

- пкупљаое тима за праћеое и реализацију припреме пбрпка и оегпвп кпнзумираое 

(сарадник за превентивну здравствену заштиту, дијететичар-нутриципниста, 

превентивна медицинска сестра, главни васпитач, главни кувар и васпитачи васпитне 

групе кпју дете ппхађа); 

- пмпгућити рпдитељу да у складу са санитарнп-хигијенским режимпм дпставља 

пдређене намирнице за исхрану детета уз мпгућнпст припреме истпг у кухиои вртића 

(мпгућнпст умаоеоа изнпса плаћаоа вртића у складу са тиме), кап и кпмбинпваое 

намирница са пним са кпјима устанпвараспплаже и кпје дете сме да кпнзумира и 

намирницама кпје рпдитељ мже да дпнесе; 
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- ппсебан рад са псталпм децпм из групе у циљу уппзнаваоа са дргугачијим пбрпкпм 

или припрема сличнпг или визуелнп истпг пбрпка за детет са ппсебним режимпм 

исхране, какп се не би правила разлика у исхрани између деце; 

- ппсебнп дпстављаое рпдитељу петнаестпдневнпг јелпвника; 

- кпнтинуирана кпмуникација са рпдитељима у вези прпмена у исхрани детета и 

праћеое реализације ппсебнпг режима исхране; 

 

         У пквиру Прпграма исхране деце на целпдневнпм бправку, кап и деце кпја 

ппхађају ППП, планиран је и брпј пбрпка за нпву радну гпдину. Брпј пбрпка се планира 

на пснпву највећег прпсечнпг брпјнпг стаоа присутне деце у претхпднпј раднпј гпдини 

кпји се мнпжи са брпјем радних месеци. 

        На пснпву извештаја за 2015/2016 највећи прпсек присутне деце на целпдневнпм 

бправку бип у септембру месецу 2016.г., 1198 (табела бр. 1). На пснпву тпга, планирани 

брпј пбрпка за децу на целпдневнпм бправку за 2016/2017 изнпси 864072 (табела бр. 

2). 

        На пснпву извештаја за 2015/2016 највећи прпсек присутне деце на ППП у пквиру 

пбјеката Устанпве бип је у септембру месецу 2016.г., 159 (табела бр. 3). Планирани брпј 

пбрпка за децу кпја ппхађају ППП у пквиру Устанпве, (на пснпву изјашоеоа рпдитеља 

кпји желе да им дете узима ужину у вртићу – ужина није пбавезна), за 2016/2017 

изнпси 31482 (табела бр. 4). 

 

У прилпг пвпг Плана дати су: 

1. Прилпг бр. 1 Нпрмативи дневних пптреба енергије, прптеина и минералних 
материја према узрасту и пплу; 

2. Табела бр. 1 Прпсечан брпј присутне деце на целпдневнпм бправку у  П.У 

„Љубица Вребалпв“ Ппжаревац на месечнпм и гпдишоем нивпу пп 
пбјектима и на нивпу устанпве за шкплску 2015/2016.г.. 

3. Табела бр.2 Прпсечан брпј присутне деце на целпдневнпм бправку у 
прптеклпј шкплскпј гпдини – септембар 2015.г..са планираним брпјем пбрпка 
за шкплску 2016/2017.г. 

4. Табела бр. 3 Прпсечан брпј присутне деце на припремнпм предшкплскпм 
прпграму (ППП)  у  П.У „Љубица Вребалпв“ Ппжаревац на месечнпм и 
гпдишоем нивпу пп пбјектима и на нивпу устанпве за шкплску 2015/2016.г.. 

5. Табела бр. 4  Прпсечан брпј присутне деце у септембру месецу на ППП  у П.У.“ 
Љубица Вребалпв“ Ппжаревац у шкплскпј 2015/2016.г. са планираним брпјем 
ужина за шкплску 2016/2017.г. 
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ПРИЛОГ БР.1  

 

НОРМАТИВИ ДНЕВНИХ ПОТРЕБА ЕНЕРГИЈЕ, ПРОТЕИНА И МИНЕРАЛНИХ МАТЕРИЈА ПРЕМА УЗРАСТУ И ПОЛУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Food and Nutrition Board, National Research Council: Recommended Dietary Allowances, 10th ed. Washington, D.C.: National Academy Press, 1989. 

Преппручене кпличине су дпвпљне да ппкрију индивидуалне разлике већине здравих људи кпји живе у нпрмалним живптним пкплнпстима. Оне се мпгу 

ппстићи узимаоем различитих врста намирница, кпје псигуравају и друге нутритивне елементе за пптребе чпвечјег прганизма кпје нису сасвим тачнп 

дефинисане. 

 

 

 

КАТЕГОРИЈА 

 

УЗРАСТ 

(гпд.) 

 

ТЕЛЕСНА 

МАСА 

(kg) 

 

ТЕЛЕСНА 

ВИСИНА 

(cm) 

 

БАЗАЛНИ 

МЕТАБОЛИЗАМ 

(kcal/dan) 

ПРОСЕЧНЕ ЕНЕРГЕТСКЕ 

ПОТРЕБЕ 

 

ПРОТЕИН 

(g) 

МИНЕРАЛНЕ МАТЕРИЈЕ 

Фак.за 

мн.БМ 
(kcal/ 

kg) 

(kcal/ 

дневнп) 
Ca 

(mg) 

P 

(mg) 

Mg 

(mg) 

Fe 

(mg) 

Zn 

(mg) 

J 

(g) 

Se 

(g) 

Одпјче  0,0-0,5 6 60 320  108 650 13 400 300 40 6 5 40 10 

0,5-1,0 9 71 500  98 850 14 600 500 60 10 5 50 15 

 

Деца  

1-3 13 90 740  102 1300 16 800 800 80 10 10 70 20 

4-6 20 112 950  90 1800 24 800 800 120 10 10 90 20 

7-10 28 132 1130  70 2000 28 800 800 170 10 10 120 30 
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Табела бр. 1   Прпсечан брпј присутне деце на целпдневнпм бправку у  П.У „Љубица Вребалпв“ Ппжаревац на месечнпм и гпдишоем нивпу пп  

                         пбјектима и на нивпу устанпве за шкплску 2015/2016.г.. 

 

 

Р.Б. 

 

ОБЈЕКАТ 

 

 

МЕСЕЦ 

 

СЕПТЕМБАР 

2015 

 

ОКТОБАР 

2015 

 

НОВЕМБАР 

2015 

 

ДЕЦЕМБАР 

2015 

 

ЈАНУАР 

2016 

 

ФЕБРУАР 

2016 

 

МАРТ 

2016 

 

АПРИЛ 

2016 

 

МАЈ 

2016 

 

ЈУН 

2016 

 

ЈУЛ 

2016 

 

АВГУСТ 

2016 

 

УКУПНО 

 

ПРОСЕК 

1. „БАМБИ“ 97 96 87 99 71 72 97 100 94 72 80 - 965 88 

2. „ПЧЕЛИЦА“ 193 186 206 160 100 147 190 191 203 203 116 - 1895 172 

3. „ЛЕПТИРИЋ“ 144 143 145 132 104 98 144 145 150 117 - 84 1406 128 

4. „НЕВЕН“ 184 206 190 191 185 138 208 207 208 165 - 132 2014 183 

5. „БУБАМАРА“ 85 80 76 71 51 59 77 77 78 70 65 - 789 72 

6. „ПОЛЕТАРАЦ“ 29 29 26 27 18 20 32 32 30 22 - - 265 27 

7. „СУНАШЦЕ“ 56 59 43 36 24 37 44 45 46 42 - - 432 43 

8. „МАЈСКИ ЦВЕТ“ 174 159 174 157 130 138 177 180 172 132 91 104 1788 149 

9. „ЛАНЕ“ 12 12 13 8 7 9 12 8 12 9 - - 102 10 

10. 

 

„ДАНИЦА 

РАДОСАВЉЕВИЋ“ 

110 106 101 81 87 90 112 95 100 89 - 55 1026 93 

11. „ДУШКО РАДОВИЋ“ 114 98 99 99 91 95 99 100 101 82 52 - 1030 94 

12. 

 

 

ПРОСЕК 

1198 1174 1160 1061 868 903 1192 1180 1194 1003 404 375 11712 1059 

 

На пснпву највећег прпсечнпг брпја присутне деце на целпдневнпм бправку у прптеклпј шкплскпј гпдини – септембар 2015.г. (табела бр. 1), планира се следећи 

брпј пбрпка за наредну 2016/2017 шкплску гпдину:  
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1. Табела бр. 2 Прпсечан брпј присутне деце на целпдневнпм бправку у прптеклпј шкплскпј гпдини – септембар 2015.г.. са планираним брпјем пбрпка 
за шкплску 2016/2017.г. 

 

Редни 

брпј 

 

 

 

Назив пбјекта 

 

 

Прпсечан брпј присутне 

деце -  септембар   

2015.г. 

 

 

Укупан брпј пбрпка за септембар 

2015.г.  

(дпручак, ужина, ручак) 

(22 радни дан) 

 

Укупан брпј пбрпка на гпдишоем нивпу  

(12 (6, 10, 11*) радних месеци) 

* - пбјекти кпји су радили 6, 10, 11 месеци у гпдини збпг кплективних гпдишоих пдмпра и    

       др. 

1. „Бамби“ 97 97322     6402 640211      70422 

2. „Пчелица“ 193 194322  12804                                     1280411    140844 

3. „Лептирић“ 144 144322   9504                                       950411    104544 

4. „Невен“ 184 184322  12144                                     1214411    133584 

5. „Бубамара“ 85 85322      5610 561011     61710 

6. „Пплетарац“ 29 29322      1914 191410    19140 

7. „Сунашце“ 56 56322      3696                                        369610    36960 

8. „Мајски цвет“ 174 174322   11484                                      1148411  126324 

9. „Лане“ 12              12322        792                                          79210      7920 

10. „Даница Р.“ 110             110*3*22=     7260                                        7260*11 =   79860 

11. „Душкп Р.“ 114             114*3*22=     7524                                        7524*11 =    82764 

 

 

12. 

Укупан брпј 

пбрпка на 

месечнпм и 

гпдишоем 

нивпу 

 

 

1198 

 

 

79134 

 

 

                                   864072 
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Табела бр. 3 Прпсечан брпј присутне деце на припремнпм предшкплскпм прпграму (ППП)  у  П.У „Љубица Вребалпв“ Ппжаревац на месечнпм    

                      и гпдишоем нивпу пп пбјектима и на нивпу устанпве за 2015/2016.г.. 

 

 

Р.Б. 

 

ОБЈЕКАТ 

 

 

МЕСЕЦ 

 

Септембар 

2015 

 

Октпбар 

2015 

 

Нпвембар 

2015 

 

Децемба

р 2015 

 

Јануар 

2016 

 

Фебруар 

2016 

 

Март 

2016 

 

Април 

2016 

 

Мај  

2016 

 

Јун 

2016 

 

 

УКУПНО 

 

ПРОСЕК 

1. „БАМБИ“ 20 20 20 18 17 16 19 19 19 - 168 19 

2. „ПЧЕЛИЦА“ 16 15 14 11 13 11 13 12 10 - 115 13 

3. „ЛЕПТИРИЋ“ 19 14 15 15 13 12 16 14 16 - 134 15 

4. „НЕВЕН“ 16 13 15 14 13 10 13 13 15 - 122 14 

5. „БУБАМАРА“ 12 12 14 13 9 10 14 15 14 - 113 13 

6. „ПОЛЕТАРАЦ“ 12 12 12 10 8 10 9 11 8 - 92 10 

7. „СУНАШЦЕ“ 12 11 12 11 8 13 13 11 13 - 104 12 

8. „МАЈСКИ ЦВЕТ“1+1 12+10 11+8 10+7 10+13 9+6 10+13 10+9 10+9 10+9 - 176 20 

9. „ЛАНЕ“ - - - - - - - - - - - - 

10. 

 

„ДАНИЦА 

РАДОСАВЉЕВИЋ“ 

16 22 21 21 16 5+7 7+12 10+6 10+6 - 159 18 

11. „ДУШКО РАДОВИЋ“ 14 13 13 13 9 9 11 12 11 - 105 12 

 

12. 

 

 

ПРОСЕК 

 

159 151 153 149 121 126 146 142 141 - 1288 143 
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На пснпву највећег прпсечнпг брпја присутне деце на ППП у граду у прптеклпј шкплскпј гпдини – септмбар 2015.г. (табела бр.3), планира се следећи брпј пбрпка 

за наредну 2016/2017 шкплску гпдину:  

Табела бр. 4  Највећи прпсек присутне деце у септембру месецу на ППП  у П.У.“ Љубица Вребалпв“ Ппжаревац у шкплскпј 2015/2016.г. са  

                       планираним брпјем ужина за шкплску 2016/2017.г. 

Редни 

брпј 
Назив пбјекта 

Прпсечан брпј дпласка деце на 
ППП у септембру месецу/на дан 

(22 радни дан) 

Укупнп пбрпка (ужина) на 
месечнпм нивпу 

(22 радни дан) 

Укупнп пбрпка (ужина) 
на гпдишоем нивпу 

(9 месеци) 

1. „Бамби“ 20 2022440 44093960 

2. „Пчелица“ 16 1622352 35293168 

3.  „Лептирић“ 19  1922418 41893762 

4. „Невен“ 16 1622352 35293168 

5. „Бубамара“ 12  1222264 26492376 

6. „Пплетарац“ 12   1222264 26492376 

7. „Сунашце“ 12  1222264  26492376 

8. „Мајски цвет“ 12+10 2222484  48494356 

9.  „Лане“ - - - 

10. „Даница Р.“ 16                16*22=352 352*9=3168 

11. „Душкп Р.“ 14                14*22=308            308*9=2772 

12. УКУПНО 

 (на нивпу устанпве – 

ППП у граду) 

159 

 

3498 

 

31482 
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3.   ПРЕРАСПОДЕЛА РАДНОГ ВРЕМЕНА СЛУЖБЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНУ   

      ЗДРАВСТЕВНУ ЗАШТИТУ 

 

         У пквиру пунпг раднпг времена (40 часпвна радна недеља – седмичнп) за 

пствариваое прпграма рада планирана је следећа структура раднпг времена: 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА НА ПЗЗ 

 

35 сати               - неппсредна реализација превентивне здравствене заштите 

1 сат                   - сарадоа са ппрпдицпм 

30 мин.              – сарадоа са здравственим устанпвама 

2 сата                 – рад у тимпвима и стручнп усавршаваое 

1 и 30 мин.        – планираое и евидентираое реализпваних ппслпва 

УКУПНО: 40 САТИ 

 

 

САРАДНИК ЗА ПЗЗ 

35 сати              - неппсредни стручни рад на ппслпвима превентивне 

здравствене заштите 

2 сата                 -  припрема и стручнп усавршаваое 

1 сат                   - пбезбеђиваое ппштих хигијенских услпва 

1 сат                   - сарадоа са здравственим устанпвама и друштвенпм 

срединпм 

1 сат                   - впђеое дпкументације 

УКУПНО: 40 САТИ 
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3.1. Расппред медицинских сестара на превентивнпј здравственпј 

заштити 

       у пквиру пбјеката Устанпве 

1. Вртић „Бамби“ – Љиљана Милунпвић 

            2. Вртић „Пплетарац“ – Љиљана Милунпвић 

            3. Вртић „Пчелица“ – Наташа Павлпвић 

            4. Вртић „Невен“ – Драгана Антић  

5. Вртић „Даница Радпсављевић“ – Светлана Булајић 

            6. Вртић „Лептирић“ – Светлана Булајић 

            7. Вртић „Душкп Радпвић“ – Драгана Радпсављевић 

            8. Вртић „Лане“ – Драгана Радпсављевић  

            9. Вртић „Мајски цвет“ –  

          10. Вртић „Сунашце“ –  

          11. Вртић „Мајски цвет“ – Вера Митић 

          12. ППП – сепске групе - Драгана Радпсављевић 

 

 

13 .    ПРОГРАМ  РАДА   ДИРЕКТОРА.  

Активности  Носиоци реализације Време реализације 

Планирање, организовање и 

остваривање програма васпитања и 

образовања као и свих других 

активности у уустанови 

Директор, помћник 

директора, стручна 

служба, одговрни 

васпитачи  

   2016/2017 

Осигурање квалитета рада установе, 

праћење процеса самовредновања 

Директор, помћник 

директорс, стручна 

служба, одговрни 

васпитачи 

   Током године 

Обезбеђивање квалитета 

васпитнообразовног рада  

    -//-     Током године 

Старање о оставривању Развојног 

плана Установе и других докумената 

   -//-  

Одлучивање о коришћењу средстава 

утврђених финансијским планом  

Директор , финансијска 

служба   

  Током године 

Доношење одлуке о одобравању и 

наменском коришћењу средства 

утврђених финансијским планом 

Директор , финансијска 

служба   

 

  -//- 
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   Поред координације, један од задатака директора је и да обезбеди реализацију услова 

за успешно остваривање васпитно образовне праксе која се састоји у обезбеђивању 

стручног кадра који је оспособљен за квалитетну примену Основа програма, а такође и 

да обезбеди све врсте стручног усавршавања  и бори се за дечје интересе у јавном 

животу. 

          У циљу обезбеђивања оптималних услова за боравак деце организује активности 

на инвестиционим  и текућим одржавањима објеката, набавку дидактичких средстава, 

стручне литературе и уговара набавку намирница, опреме и других неопходних 

средстава за рад. 

За ВД директора  Установе именована  је васпитач Марија Бајић. 

     

Сарадња са јединицама локалне 

самоуправе и организацијама 

Директор, правна 

служба 

 Током године 

Сарадња са родитељима Директор, помоћник 

директора 

    -//- 

Доношење акта о систематизацији и 

организацији послова 

Директор, правна 

служба 

  -/ /-- 

Образује и именује стручна тела и 

тимове и усмерава рад стручих 

органа 

Директор, стр. служба  

Сазива седнице ВО већа Директор , помоћник 

директора 

Четири пуат 

агодишње 

   

Стара се о благовременом објављивању и 

обавештавању запослених и родитеља 

 

Директор, помоћник 

директора, правна 

служба, стручна 

служба, финансијска 

служба 

По потреби 

Предузима мере у случају 

недоличног понашања запосленог и 

негативног утицаја на децу. 

Директор, правна 

служба 

  По потреби 

Предузима мере ради извршавања 

налога просветног инспектора и 

просветног саветника и других 

инспекцијских органа 

 Директор, правна 

служба 

  

Планира и прати стручно 

усавршавање  

Директор, помоћник 

директора, стр. служба 

 

Предузима мере за унапређење и 

усавршавање рада васпитача и стр. 

сарадника 

    -//-  

Подноси извештаје о свом раду и 

раду установе органу управљања 

  Директор, правна 

служба 

  -два пута годишње 

Организује и врши педагошко 

инструктивни  увид  и праћење 

праћење васпитнообразовног рада 

  Директор, помоћник 

директора, стр. служба 

   По потреби 
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ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА установа   према броју група остварује право на 

помоћника директора. Помоћник директора се бира на годину дана. Помоћник 

директора  организује, руководи и одговоран је за педагошки рад установе, координира 

рад стручних актива и других стручних органа и тимова установе. По потреби обавља 

друге послове  предвиђене статутом установе.  Помоћник директора  за ову радну 

годину  је Тања Лончар , васпитач. 

    

14.    УПРАВНИ   ОДБОР  УСТАНОВЕ  
Време реализацијеe   Активности  Начин реализацијеe Носиоци реалиације 

Септембар 2016. Давање сагласности на 
акт о систематизацији 

Усвајање предлога 
акта 

Директор, правна 
служба 

Септембар 2016.  Доношење Годишњег 
плана рада 

Усвајање предлога 
акта 

Представник стр. 
службе 

 -//- Усвајање Годишњег 
извештаја о раду 
Установе 

 Усвајање предлога 
акта 

Представник стручне 
службе 

 -//- Давање сагласности на 
Документ о 
вредновању стручног 
усавршавања у 
Установи 

  Усвајање предлога    -//- 

Током године Утврђивање предлога 
финасијског плана за 
припрему  буџета 

Усвајање предлога 
финасијског плана 

Финансијска служба 

Јануар-фебруар Доношење 
финасијског планаa 

Усвајање предлога 
финасијског плана 

  -//- 

    

Јануар 2017. Усвајање инвентара, 
извештавње пописне 
комисије и 
утврђивање расхода 

 Усвајање предлога 
комисије 

 Финасијска служба 

 јануар  2017  Расписивање 
конкурса за избор 
директора 

 Припрема за конкурс  Правна служба 

Током године Усвајање ребаланса 
финасијског плана 

 Усвајање предлога Финасијска служба 

Током године Доношење плана 
стручног усавршавања 
запослених 

 Усвајање предлога 
плана 

 Представник стручне 
службе 

     П 

Председник Управног одбора  Установе је  Миодраг Гајић; адреса Стишка 14 

      Чланови УО Установе:  

2. Башић МИћо 

3. Драган Крстић 

4. Иван Пантић 

5. Нада Рајчић 

6. Снежана Јовановић 

7. Милица Бранковић Ивић 

8. Војкан Миловановић 

9. Душан Бранковић 
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15.    ПРОГРАМСКИ    ЗАДАЦИ   СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
 

Стручни сарадници у  предшколској установи  су педагог, психолог, логопед као и 

сарадници за музичко, ликовно стваралаштво и сарадник за физичко васпитање и 

културу.   

У нашој установи као стручни сарадници  раде : педагог, психолог и два логопеда. 

 

  Основни циљ рада свих стручних сарадника је да на основу савремених сазнања о 

детету, утичу на стварање услова за подстицање развоја деце предшколског узраста.     

 

 Задаци стручних сарадника су:  

1. да креирају  програме рада са  децом у складу са  циљевима програма васпитно -

образовног рада 

2. делују на стварање позитивне климе за развој деце 

3. подстичу интеракцијски однос између деце и одраслих 

4. осмишљаваку систем подстицајних активности 

5. учествују у сарадњи предшколске установе и породице  

6. ангажују се на стручном усавршавању   васпит. и мед. сестара 

7. истраживачким радом учествују у унапређењу делатности предшколског  

васпитања и образовања  

 

  У нашој установи на пословима стучних сарадника  су: педагог, психолог  и два 

логопеда-дефектолога 

Стручни сарадник – педагог у  установи   је Славица  Милановић   

 

                 15.1     ПЛАН    РАДА СТРУЧНОГ САРАДНИКА -ПЕДАГОГА:  
 

Задаци, активности      Начин   реализације      Време :  

 Програмирање и 

планирање васп. обр. рада 

 израда Годишњег плана,  

плана самовредновања, 

плана  реализације посебних 

програма, учешће у изради 

ИОПа итд и осталих 

специјализованих програма  

 

  септембар –октобар 2016. 

 

Праћење и вредновање  

програма  васпитно-

образовног рада  и    неге : 

праћење  оставривања  

васпитно образовног рада, 

ефеката  пројеката ИМПРЕС 

група, индивидуалних обр. 

планова 

   током године  

  

Рад са васпитачима, 

педагошко инструктвни 

рад 

 

Пружање помоћи 

васпитачима око вођења 

документације, приступа 

деци у раду, односа са 

родитељима, израде 

 

 Континуирано, током 

године 
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дидактичког материјала, 

израде ИОПа 

Координисање рада тима 

ментора и приправника 

васпитача 

Рад са децом  

 

 Учешће у праћењу дечјег 

напретка у развоју,  праћење 

адаптације поједине деце, 

помоћ при организовању 

радионица са децом, учешће 

у тиму за израду ИОПа.. 

  

           -//- 

 

 

 

Рад са родитељима  

Учешће у општим и групним 

родитељским састанцима, 

припрема и оргаизовање род. 

Састанака,  саветодавни рад 

са родитељима,  сарадња  

током планирања и израде 

ИОПа, укључивање у рад 

Савета родитеља 

 

 током читаве године 

 

 

 

Организација васпитно 

образовног рада  

Учешће у формирању 

васпитних група, распореду 

васпитача, деце са  сметњама 

у развоју,  планирање и 

организација културних 

манифестација, приредби ..  

 

 

  перидично током године     

 

Учешће у пројектима и 

координисање  активности  

 Пројекат ,,Снажни од 

почетка'' 

  током читаве године  

 

 

Аналитичко  - 

истраживачки рад   

Спровођење нових прогрма и 

праћење ефеката, израда и 

спровођење анкета, 

интервјуа са родитељима, 

децом и васпитачима 

  

 

 

  периодично током године      

 

 

Сарадња у  стручном  

тиму, сарадња са 

директором, учешће у раду 

тимова,стручних актива.. 

 

 Стручна размена и 

дискусија 

 

   током читаве године 

 

 

Рад  на стручном 

усавршавању и  праћење   

 

  Сарадња са стручним 

удружењима, специјализ. 

 

    

   током  године 
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стручне литературе 

 

установама,колегама других 

ПУ и индивидуални планови 

за усавршавањем  

Учешће  у раду свих 

тимова на нивоу Установе, 

као и тимова    

формираних  наменски 

   Професионалана размена и    

  дискусија 

  периодично, месечно 

 и у зависности од потребе 

 

Вођење  документације,  

личне  документације   

 

   Писање дневника рада 

стручног сарадника,  личног 

портфолија 

 

    током читаве године     

 

 

 

       15.2       ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ САРАДНИКА - ПСИХОЛОГА   :  
 Психплпг у устанпви на замени за пву радну гпдину је Јелена Стпјчић. 

 

Задаци, активности      Начин   реализације      Време : 

 Програмирање и 

планирање васп. обр. рада 

учешће и израда Годишњег 

плана,  плана 

самовредновања, плана  

реализације посебних 

програма, учешће у изради 

ИОПа итд и осталих 

специјализованих програма 

 

  септембар –октобар 2016 

 

Рад  са децом   

 

 Индивидуални разговори 

и праћење деце са 

исказаним проблемима у 

понашању и 

функционисању, деце са 

успореним развојем,  

праћење понашања  и 

промена 

 

 током године 

Праћење и вредновање  

програма  васпитно-

образовног рада  и    неге : 

праћење  оставривања  

васпитно образовног рада, 

ефеката  пројеката 

ИМПРЕС група, 

индивидуалних обр. 

планова 

   током године     

 

 

Рад са васпитачима, 

педагошко инструктвни 

рад 

Пружање помоћи 

васпитачима око вођења 

документације, приступа 

деци у раду, односа са 

родитељима, израде 

 

    током године    
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дидактичког материјала, 

израде ИОПа 

 

 

Рад са родитељима  

Учешће у општим и 

групним родитељским 

састанцима, припрема и 

оргаизовање род. 

Састанака,  саветодавни 

рад са родитељима,  

сарадња  током планирања 

и израде ИОПа, 

укључивање у рад Савета 

родитеља 

 

 током читаве године 

 

 

Организација васпитно 

образовног рада 

Учешће у формирању 

васпитних група, 

распореду васпитача, деце 

са  сметњама у развоју,  

планирање и организација 

културних манифестација, 

приредби ..  

 

 

  перидично током године    

 

 

Аналитичко  - 

истраживачки рад   

Спровођење нових прогрма 

и праћење ефеката, израда 

и спровођење анкета, 

интервјуа са родитељима, 

децом и васпитачима 

  

 

 

  периодично током године      

 

Сарадња у  стручном  

тиму, , учешће у раду 

тимова,стручних актива.. 

 

 Стручна размена и 

дискусија 

 

   током читаве године 

 

Рад  на стручном 

усавршавању и  праћење   

стручне литературе 

 

  Сарадња са стручним 

удружењима, специјализ. 

установама,колегама 

других ПУ и индивидуални 

планови за усавршавањем  

 

   током  године 

Учешће  у раду свих 

тимова на нивоу Установе, 

као и тимова    

формираних  наменски 

   Професионалана размена 

и дискусија 

 Периодично, месечно 

 и у зависности од потребе 

Вођење  документације / 

личне  документације  и          

евиденција  рада са децом 

 

  Писање дневника рада 

стручног сарадника, 

 

  током читаве године     
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са говорним проблемима) 

 

 

вођење  личних  тестова и 

листа 

 

 15.3  ПЛАН  РАДА СТРУЧНОГ  САРАДНИКА  - ЛОГОПЕДА:    
Логопеди –дефектолози  у установи су Милица Ивковић   и  Слађана Белић 

Степановић 

Сва  деца  у  објектима  у граду су покривена логопедским тестирањем( кроз узимање 

говорног статуса) и  по потреби  корективно терапеутским радом. Тежи случајеви се 

упућују у  Развојно саветовалиште и специјализоване установе. Са децом и ПППгрупа 

сеоских насеља се ради по потреби и уз иницирање од стране васпитча. Сувише 

велиики број деце у установи не допушта систематски  рад и праћење група на терену. 

 

   Програмски задаци  стручног сарадника  -логопеда :  

 Задаци, активности    Начин   реализације      Време : 

 

Превенција , отклањање и 

дијагностика деце са 

сметњама    у      говорном 

развоју:   

 

 

  Непосредан рад са децом 

 

  септембар –октобар 2016. 

Корективно терапеутски  

рад: 

 

  Непосредан  рад са децом    током године 

 

Праћење  развоја говора 

деце 

 

  Непосредан рад са децом , 

размена са васпитачима и 

сестрама 

 

    током године 

 

Планирање и 

програмирање рада 

 

 Увид у годишњи план 

установе, размена у 

стручном тиму,  снимак 

стања на терену 

 

  Перидично током године 

 

Сарадња у  стручном  тиму  

и учешће у раду тимова 

 

 Стручна размена и 

дискусија 

 

   Током читаве године 

 

Рад  на стручном 

усавршавању и  праћење   

стручне литературе 

 

 

 Сарадња са стручним 

удружењима, 

специјализованим 

установама,колегама 

других ПУ и индивидуални 

планови за усавршавањем  

 

  Током године 
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       У  оквиру  радног времена припремају  се три оброка -  доручак ( 8 и 30 часова) , 

ужина ( 10 и 30)  и ручак  (13 и 30 часова) 

Један од  аспеката коме се придаје посебна пажња је правилна исхрана деце у 

предшколској установи . Јеловник саставља тим кога сачињавају: виши  санитарни 

техничар, тим главних превентивних сестара и одговорне куварице уз одобрење и 

сугестије субспецијалисте дијететике  ЗЗЗЗа Пожаревац. Планирање јеловника се 

сачињава на месечном нивоу и садржи три оброка: доручак, ужину и ручак.  

   Храна ће се од овер адне године припремати у шест  кухиња. Дистрибуција хране  се 

у два објекта обавља наменским возилом. Хигијенску и микробиолошку испавност 

намирница и готових јела контролише Завод за заштиту здравља -Пожаревац. 

   У  кухињи објекта ''Пчелица'' припрема се и храна и за објекат ''Бамби'', у објекту 

''Лептирић''   за ''Полетарац'' а од прошле године "Моравка " припрема храну и за 

"Сунашце".    

              

16.   СТРУКТУРА   ЧЕТРДЕСЕТОЧАСОВНЕ     РАДНЕ 

НЕДЕЉЕ: 
     ВАСПИТАЧ      

  непосредан рад са децом    30 сати 

 

припрема за реализацију васп. обр. рада  , 

истраживачки рад  у групи и вртићу   

1 сат 

                                            

 учешће у раду тимова објеката и тима 

установе 

 

1 сат 

учешће у раду стручних скупова, 

семинара, 

 актива 

 1 

 вођење педагошке документације 

 

 2 

  израда дид. материј. и уређење простора     

 

 1 

 стручно усавршавање, и учешће у раду 

стручних тела                 

  1 

  

културна и јавна делатност установе 

 

  1 

  сарања са родитељима, индивидуални 

азговори, родитељски састанци, 

радионице 

 

 

   2 

  

МЕД. СЕСТРА – ВАСПИТАЧ    

 непосредан рад са децом   30 сати 
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припрема за реализацију васп. обр. рада     1 сат 

                                            

 учешће у раду тимова објеката и тима 

установе 

 

1 сат 

учешће у раду стручних скупова, 

семинара, 

 актива 

1 

 вођење педагошке документације 

 

1 

 израда дид. материј. и уређење простора     

 

 2 

 стручно усавршавање, и учешће у раду 

стручних тела                 

  1 

  

 нега деце  и   контрола безбедности  у  

простору за боравак деце  

  

  1 

  сарања са родитељима, индивидуални 

азговори 

 

  2 

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА НА ПЗЗ 

 

 непосредна реализација превентивне 

здравствене заштите 

35 сати 

сарадња са породицом 

 

1 сат 

                                            

 сарадња са здравственим установама 

 

30 мин. 

рад у тимовима и стручно усавршавање 2 сата 

  

планирање и евидентирање реализованих 

послова 

 

 

1 сат и 30 мин. 

 

САРАДНИК ЗА ПЗЗ 

 непосредни стручни рад на пословима 

превентивне здравствене заштите 

35 сати 

припрема и стручно усавршавање  2 сата 

                                            

 обезбеђивање општих хигијенских 

услова 

 

1 сат 
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сарадња са здравственим установама и 

друштвеном средином 

1 сат 

  

вођење документације  

 

1 сат                    

 

УКУПНО: 40 САТИ 

 

СТРУЧНИ  САРАДНИЦИ  

       непосредан рад са децом   30 сати 

    руковођење и учешће у раду  стручних 

тела  

1 сат 

                                            

 учешће у раду тимова објеката и тима 

установе 

2 сата 

учешће у раду стручних скупова, 

семинара,актива 

1 

 

 вођење педаго шке документације 1 

 

израда планова, програма рада установе 

као и извештаја     установе                                                     

 

2 

 стручно усавршавање, истраживачки рад 

и праћење   литературе                 

  1 

  планирање, набавка, расподела  дидак. 

средстав 

а и  материјала за рад, стручне литературе 

 1 

     сарања са родитељима, друштвеном 

средином, осталим институцијама и 

установама 

 1 

 

           Распоред  радних сати  се може мењати појединачно у зависности   од  

договора и задужења  које  утврди  Васпитно образовно веће и директор Установе. 
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17. ПРАЋЕЊЕ  И ЕВАЛУАЦИЈА  ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДA 

УСТАНОВЕ: 
        

 

                     

садржај 

праћења и 

вредновања  

начин праћења и 

вредновања 

носиоци 

вредновања  време: 

 рад васпитача 

и мед. сестара 

- увид у радне 

књиге 

-непосредно 

праћење и анализа 

активности 

- пратећа 

документација  

- утисци родитеља 

присуство,с тр. 

сарадника,просветн

ог саветника 

 директор,  стр. 

сарадници, 

чланови 

појединијх 

тимова 

   током године 

рад свих служби 

установе: 

стручне службе, 

превентивне , 

административне, 

техничке . 

-праћење и анализа 

активности, увид у 

документацију, 

извештаји о раду 

  директор, 

просв. 

саветник,  

ментори и 

координатори 

тимова, 

посебно тима 

за 

самовредновањ

е  и  републ. 

пројеката 

 током године 

 

 

 

18.    МАРКЕТИНГ    УСТАНОВЕ: 
-     Установа има постављен веб сајт са свим неопходним подацима   и 

информацијама  за  родитеље и остале  кориснике .  Задатак ће нам бити да тим који 

је одређен за одржавање сајта уноси податке и ажурира сајт  периодично, како би смо 

постали   интересантни и јавно видљиви  за читаву  заједницу.  

- интерни маркетинг -   Информатор –водич  за родитеље који се родитељима 

прослеђује током отварања уговора односно уписа деце  и који садржи најважније 

податке и информације о установи и организацији рада.  - екстерни маркетинг- одвија 

се кроз сарадњу и комуникацију са локалним медијима –радио Пожаревац, Хит радио, 

ТВ ДУГА, САТ ТВ, РТС, локалннни листови, где износимо све важне информације и 

догађаје за родитеље и град.  У маркетинг установе можемо сврстати и све наступе у  

округу и републици, наших запослених на стручним сусретима васпитача, мед. 

сестара-васпитача, превентних служби као и наступе наших кувара у припремању 

трпезе на појединим такмичењима . 
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19. Брпј извршилаца НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ пп пдлуци Скупштине Града Ппжаревца п 

максималнпм брпју заппслених у систему лпкалне сампуправе Града Ппжаревца за 

2015.гпдину. 

 Назив раднпг места Пптребан брпј 

извршилаца 

 Сектпр рукпвпђеоа Устанпве  

 Директпр Устанпве 1 на пдређенп 

 

 Педагпшки сектпр  

 Стручни сарадник - педагпг 1 

 

 Стручни сарадник – дефектплпг -лпгппед 2 

 Главни васпитач – рукпвпдилац прг.јединице 10 

 Васпитач 85 

 Медицинска сестра - васпитач 50 

 Сектпр за превентивну здравствену заштиту  

 Сарадник за превентивну здравств.заштиту 1 

 

 Медицинска сестра на прев.здр.заштити 6 

 Главни кувар 7 

 Кувар 2 

 Спремачица 31 

 Сервирка 17 

 Вешерка 4 

 Финансијскп – рачунпвпдствени сектпр  

 Рукпвпдилац финансијскпг сектпра 1 

 Шеф рачунпвпдства 1 

 Коигпвпђа аналитичар 1 
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 Службеник за пбраду ппдатака заппслених 1 

 Коигпвпђа аналитике купаца - благајник 1 

 

 Референт за набавке 1 

 Набављач 1 

 Административнп правни сектпр  

 Секретар 1 

 

 Референт за ппште ппслпве 1 

 Референт за перспналне ппслпве 1 

 Техничка служба - Дпмар 5 

 УКУПНО НА НЕОДРЕЂЕНО 231 

 УКУПНО са васпитачима на ППП (29)                 260 

Брпј васпитних целпдневних група (Јаслене 30,Вртићке 47) 

Брпј ППП група (Градских 12,Сепских 17) 

 Устанпва има у сталнпм раднпм пднпсу 231. заппслених на непдређенп време  (22 

заппслена за чији је пријем на непдређенп време дпшла сагласнпст надлежнпг 

министарства ) и 26 заппслена на пдређенп време,  кпји пбављају пснпвну делатнпст, кап и 

29. васпитача за реализацију ППП прпграма.  Решеоем Градскпг већа града Ппжаревца 

брпј 01-06-181/2016-19 пд 16. маја 2016. гпдине Устанпва је дпбила сагласнпст за 

систематизацију 231 заппслена. Заппслени на пдређенп време су радници кпји су 

примљени птвараоем нпвпг пбјекта на Чачалици, кап и радници кпји пппуоавају радна 

места заппслених кпји су или птишли у пензију, сппразумнп прекинули радни 

пднпс,дпбили птказ или збпг смртнпг случаја, а имали су статус заппслених на непдређенп 

време. За прву категприју заппслених је стиглп траженп пдпбреое за пријем на 

непдређенп време (22 заппслена) - Закључак Кпмисије за даваое сагласнпсти за нпвп 

заппшљаваое и дпдатнп раднп ангажпваое кпд кприсника јавних средстава брпј 112-

5906/2016 пд 30.јуна 2016.гпдине,  дпк се пп захтеву за другу категприју заппслених (11 

заппслених) чека пдпбреое  Кпмисије за даваое сагласнпсти за нпвп заппшљаваое и 

дпдатнп раднп ангажпваое кпд кприсника јавних средстава за пријем у радни пднпс на 

непдређенп време пп захтеву кпји је прпслеђен Оснивачу и надлежним министарствима 

РС.  
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Квалификаципна структура 231 заппслена на непдређенп време чије зараде финансира 

Град Ппжаревац  изгледа пвакп: 

Виспка стручна спрема- 46 заппслених,  

Виша Стручна спрема - 56 заппслених, 

ССС- 66 заппслених са 4.степенпм и 6 заппслених са 3.степенпм,  

ВКВ- 6 заппслених,  

КВ-16 заппслена са II степенпм стручне спреме и  

НК – 35 заппслена. 

 

Квалификаципна структура 22 заппслена на пдређенп време пп дпбијенпм  Закључку Кпмисије 

за даваое сагласнпсти за нпвп заппшљаваое и дпдатнп раднп ангажпваое кпд кприсника 

јавних средстава брпј 112-5906/2016 пд 30.јуна 2016.гпдине,   

       

      Виспка стручна спрема- 2 заппслених,  

Виша Стручна спрема - 3 заппслених, 

ССС- 10 заппслених са 4.степенпм и 1 заппслени са 3.степенпм,   

КВ- 2 заппслена са II степенпм стручне спреме и  

НК – 4 заппслена. 

 

Квалификаципна структура 11 заппслена на пдређенп време радника кпји пппуоавају 

радна места заппслених кпји су или птишли у пензију, сппразумнп прекинули радни 

пднпс,дпбили птказ или збпг смртнпг случаја, за кпје се чека пдпбреое: 

     

ССС- 3 заппслена са 4.степенпм стручне спреме,   

КВ - 2 заппслена са II степенпм стручне спреме и  

НК – 6 заппслена. 

 

 

 

 



 10

2 

 

 

   Очекујемо  да ћемо на основу Годишњег плана рада,  уз одобрена  средства  буџетом 

града за  2016. и 2017. годину као  и  уз помоћ и подршку  свих субјеката локалне 

заједнице ,  успешно  реализовати  планиране активности и омогућити квалитетан 

боравак  и васпитно образовни рад у Установи за сву децу , а на  задовољство њихових   

родитеља  и нас запослених.  

 

 

 

 

ДИРЕКТОР:                                                                     ПРЕДСЕДНИК  УПРАВНОГ 

ОДБОРА 

 

------------------------                                                                     ------------------------------------  

 

 

 

                                                септембар 2016.   Пожаревац 
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АНЕКС : 

 

 

 

 

 

                 СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ  У   ПРЕДШКОЛСКОЈ  УСТАНОВИ  

                          ,,ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ'' НА   НЕОДРЕЂЕНО  ВРЕМЕ: 
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