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

23.09.2013.  год. усвојио је: 

 

 

 

                                ГОДИШЊИ  ПЛАН   РАДА ЗА 

                                 2013/ 2014. 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 2011-2014. 

- Предшколског програма Установе ; 

- Посебног протокола за заштиту деце од насиља, 

   злостављања и занемаривања у  

   васпитно образовним установама 

 

 

1. Уводне напомене:   

 

Предшколска установа ,,Љубица Вребалов” , остварује своју делатност- 

реализујући васпитно образовни рад и негу деце, узраста од  годину  дана до 

седам година.   Данас је  наша установа једна од  већих установа у Србији  са 

обухватом око  две хиљаде малишана и   преко деведесет васпитних група.  

 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. Забавиште је похађало 

тринаесторо деце  угледних пожаревачких породица.  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).  Пре две године, установа је обележила 

стогодишњицу од организованог предшколског васпитања и образовања у 

Пожаревцу, када је учитељица Даница Радосављевић отворила  прво приватно 

забавиште у овом граду, далеке 1911год.. 

 

                  Ове радне године, тачније 16. септембра, отпочеће са радом нов објекат   

          ,,Даница Радосављевић'' где је уписано   150 деце узраста од годину до седам   

           година  у седам  васпитних  група. 
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Седиште установе налази се у улици Вука Караџића бр. 1  поред 

објекта“Бамби” у Пожаревцу. 

 

        У свом саставу, Установа  ће од  септембра имати  девет објеката ( и  десети -

простор у    ромском образ. центру-вртић ,,Лане'') у којима     организује:  

 

 -   целодневни боравак ( за децу од годину дана  

    до  шест и по 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  

 

-   понуду  више посебних облика рада ( плес, шах, 

    енглески језик, музичко забавиште , спортско  

    забавиште …)  

 

                        -  излети, екскурзије, позоришне представе, зимовања   су  такође у  

                           понуди нашој  деци 

 

 

• 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 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. 
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•  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),  са  две стотине 

шездесет малишана. Ове године од септембра кренуће са радом још једна 

млађа група вртића,јер су  потребе за упис деце овог узраста велике а једна 

радна соба нам остаје  на располагању преласком групе ППпрограма у нов 

вртић .  

• 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.  

 

 

• "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 и.   

 

 

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

саграђен 2005. који  организује рад за три  васпитне групе .   Збрињава око  50 

малишана.  Проблем овог вртића је недостатак  хигијенски  исправне воде за 

пиће у овом насељу па се вода допрема за потребе кухиње и пића.    
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•  ,, Даница  Радосављевић'' је нов вртић који  се налази у насељу Бурјан и 

који ће 16. септембра први пут примити децу на  боравак. Укупно ће бити 

седам васпитних група целодневног боравка ( четири јаслене и једна 

вртићка), и једна група ППП на четири сата.  Уписано је 150 деце. 

 

 

• У Ромском образовном центру ,  Установа користи део простора  који је 

адаптиран  у собу за боравак деце једне васпитне групе  ( вртић ,,Лане“).  Ту 

ће ове године бити једна старија група вртића са 25 уписане деце.          
 

                   
 

  

                       Установа  нуди   родитељима:  

 

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

који се заснивају на принципима правилне  исхране 

- васпитно- образовни рад 

- нега деце и превентивно здравствени надзор 

- програм припреме деце за полазак у школу  

- саветодавни рад са родитељима ( педагошко   

 психолошка служба, логопедско терапеутки рад,  

- едукативно здравствени рад са родитељима)  

                     -      услуге стоматолошке службе 

- зимовање –летовање деце 

-  специјализоване програме рада са децом- енглеско забавиште, 

-  музичко забавиште 

-  прославе рођендана, 

-  спортско забавиште 

-  плесна радионица,…. 

- Школу шаха 

- Јогу за децу 

 

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  број васпитача и број група за нову радну годину. Планом мреже ове радне 

године покрићемо сва насеља  општине Пожаревац и Костолац а за насеља  где нема 

довољно предшколаца обезбедити у најближем месту долазак.  
      

    Спровођење пројекта Импрес групе и Министарства просвете који има за циљ 

унапређивање услова за остваривање предшколског васпитања,  посебно из осетљивих 
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група и већи обухват деце млађих предшколаца,  је и даље важан задатак и многе 

активности биће усмерене у складу са овим пројектом. Током прошле године установа 

је организовала рад путујућег вртића-.аутобуса који смо добили у оквиру ИМПРЕС 

пројекта   а укључио је у образовни систем децу из околних насеља Костолца и децу из 

села Набрђе и Тњане где се аутобус лоцирао.  Током летњег распуста  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  око двестотине педесеторо деце. Путујући вртић ће бити део нашег програма 

и у овој радној години.  

      

    
  

 

РАЗВОЈНИ   ПЛАН  наше установе 2011-2014., одређење мисије и визије, усмерава 

наше активности  у раду :  

 

МИСИЈА:  
 

Ми смо  предшколска установа која квалитетно одабраним и сопственим 

програмима, омогућава да се свако дете осећа добро и прихваћено,  у средини која 

подстиче развој свих дечјих  потенцијала. 

 

 

ВИЗИЈА :   
 

У наредном  периоду желимо да обогатимо понуду наших програма и услуга уз пуну 

подршку нашег окружења и створимо услове  и места за боравак све деце 

предшколског  узраста.   
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   ТАБЕЛА ПРЕГЛЕДА  БРОЈА ДЕЦЕ  ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

     У  НАШОЈ  ОПШТИНИ  И  БРОЈА ДЕЦЕ ОБУХВАЋЕНЕ         

    ПРЕДШКОЛСКИМ   ВАСПИТАЊЕМ  И     ОБРАЗОВАЊЕМ: 

 

 

 

 

 

  БРОЈ    ДЕЦЕ   УЗРАСТА   ОД  0  ДО  6,5 ГОД.  У  ОПШТИНИ 

                      ПОЖАРЕВАЦ  ( СА  КОСТОЛЦЕМ ) :  

2013 - 2014.год 
 

 

0д 0 до 3 год. 

 

 

 

 од 3-5,5год.  

 

 

 

 од 5,5- 6,5год 

  

 

    укупно :   

   

   1790 

  

  2 287 

 

      682 

 

   4 759 

  ПЛАНИРАНИ  БРОЈ  ДЕЦЕ  И  БРОЈ  ГРУПА  у   вртићима  П У 

                     "Љубица Вребалов  за 2013 /14. год. : 
 

 

ПЛАН  ЦЕЛОДНЕВОГ   БОРАВАКА    
  

 

   УКУПАН  БРОЈ  ГРУПА  

 

    УКУПАН   БРОЈ ДЕЦЕ 

 

                69   

         

               1698    
 

 

                                 ОБЛИЦИ   РАДА 

 

                     ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК   

    
     ПРИКАЗ   БРОЈА  ДЕЦЕ  УПИСАНИХ ЗА  РАДНУ  2013/14. 

 

  

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 

  

  85 

  

  6 

  

 192 

 

 2 

 

62 

 

 13 

 

339 

  

ПЧЕЛИЦА 

  

   3 

 

 57 

  

  6 

  

 164 

 

 2 

 

59 

 

  11 

 

280 

 

БАМБИ 

   

   3 

 

59 

  

  2 

 

 61 

 

 2меш. 

 

 43-

35пред. 

 

   7 

 

163 

 

ЛЕПТИРИЋ 

  

   4 

 

 81 

  

  3 

 

 76 

 

 2 

 

60 
 

   9 

 

216 

 

БУБАМАРА 

  

   2 

 

 35 

 

  2  

 

   53 

 

 1 

 

26 
 

  5 

 

114 
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МАЈСКИ ЦВЕТ    4   63   5    189  2 51  11 303 

  

ПОЛЕТАРАЦ 

  

   - 

  

 -  

  

   1 

 

  21   

 

 1меш. 

 

26 

-7пред. 

 

  2 

 

47 

 

СУНАШЦЕ 

  

  1 

  

  

 16 

   

   2 

  

24 

 

1 меш. 

 

 

20 

5предш 

 

 3 

 

60 

  

ЛАНЕ  

  

 -  

 

- 

   

- 

  

-   

 

1меш.    

 

26 

7предш 

  

1 

 

26 

 ДАНИЦА    

  РАДОС. 

 

 4 

 

73 

  

  2 

 

64 

 

1меш. 

 

13 -

10пршк

. 

 

 7 

 

150 

  

 УКУПНО 

 

26 
 

   

 468 

  

 27 

   

844 

  

9+6меш.      386   

                   320пш 

                                                                               

 

 69 

 

1698 

 

 ПЛАН  ПРОГРАМА  ПРИПРЕМЕ ЗА   ШКОЛУ  ( четворочасовни  програм) : 

 

       У   ГРАДУ   :                                   У   СЕЛИМА: 

 

 БРОЈ ГРУПА     

 

 БРОЈ ДЕЦЕ  

 

 БРОЈ  ГРУПА  

 

 БРОЈ ДЕЦЕ 

    

       12 

 

     250 

 

     18 

 

     162 

 

 

  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 2007. до 28. фебруара 2008., њих 682, према  

подацима Одељења за друштвене делатности  Града Пожаревца. Одређен број деце се 

не појављује у установи али покушаћемо да их  окупимо кроз путујући вртић, посебно 

децу из приградског дела и насеља око Костолца..  

  По нашем плану ,    услагама наше установе (целодневни  и предшколски програм) 

биће обухваћено  2 100  деце што је  око 45  % од укупног броја деце  предшколског 

узраста  у нашој општини (од 1. до 7 година).  

  

       3. Материјални услови за остваривање делатности 

 

      1. Објекти за децу 

 

    Преглед наменски грађених објеката по врстама, броју, капацитету, површини 

дворишта и адреси :    

                     -целодневни  боравак- 
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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. 

 

Моравка 

 

  5 

 

100 

 

 

 

 23 

  

   850 

 

 1000 

 

Косовска бб. 

 

5. 

 

Мај. цвет 

 

 11 

 

 220 

   

 

 

 

 

  20 

 

 1600 

 

 

 1170 

 

Задругарска бб. 

Костолац        

 

 6.  Сунашце 

 

 

  3  52    8   200   500  Лучица  

 

 7. Даница 

Радосављев. 
 

  7 

 

 120 

 

 

 

 

 

30 

 

 1259 

 

 920 

  

 

  Дрварска      

           бб 

 Укупно:  59 1 106 

 

 

 

 324  8 120 м2  6 804м2 
  

 

   

 

   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. 

 

 

 

Површ. 

Објекта,

собе у 

м2 

 

повр.  

двор. 

 у    м2  

 

 

 адреса        
бр. број 

груп

а 

дец.по 

норма

тиву 

 

1. 

 

Бамби 

 

 7 

 

 136 

 

46 

 

894 

 

1110 

 

В. Караџића1 
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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  

 

  

  По овим  подацима, установа има у свим објектима  69 група целодневног боравка   и  

свака група има одговарајући радни простор-  радну собу.   

   Капацитет објеката је приказан у односу на важеће нормативе, донесене 

Законом о предшколском васпитању и образовању. 

 

     Пријем у вртић : 

  Конкурс за упис деце на целодневни боравак је текао током априла месеца а пријем 

деце је обављен комисијски по утврђеним критеријумима крајем маја.   Молби за 

пријем  у целодневни боравак  је било    545  ,  а примљено је  401  ( у овај број не 

улази број деце уписаних у четворочасовни ППпрограм). Упис деце у припремни 

предшколски програм на четири сата текао је током маја и августа месеца, мада се 

деца која се појаве и касније уписују.    

     

   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.    

  

 

 

Стање опремљености 
     

      Установа  у последњих пар година пролази кроз јако тежак период, који се огледа 

између осталог и у  лошој опремљености и дотрајалости  појединих објеката (посебно 

,,Бамби'' који је у доњем делу пун влаге), кухиње које  су са дотрајалим електро 

инсталацијама и апаратима јер су све старе по тридесет и више година.  Набавка  

оваквих апарата  ( штедњака, машина за веш,…) је велики издатак за установу мада се 

оно што је најургентније набавља и  врше се  поправке  старих.    

 

   Нов вртић ,, Даница Радосављевић'' је опремљен намештајем, очекује се опремање 

кухиње до 10 септембра као и пристизање дидактике за овај објекат. 

 

    Велику помоћ  за костолачки вртић имамо од ТЕКО Костолац  који је финансирао 

многе адаптације и уредио двориште вртића. 
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   Оно што је неопходно  за функционисање се набавља,   мада доста тога недостаје 

 ( потребно је обновити фонд сликовница и за вртић и за јаслице, крупне играчке, 

дотрајали  ормари  за играчке у неким објектима…) 

  

   Такође дворишни простор већине вртића захтева нова улагања у  сређивање справа, 

пешчаника, травњака као и ограда вртића. Изузетак је двориште вртића Мајски Цвет 

које је уредио и опремио    ТЕКО Костолац. 

         

Као што се види из података установа има велики број група где је за њихово потпуно 

опремање( по нормативима) потребно толико средстава да  ми то не бисмо могли 

никако да обезбедимо.      

 

  Само  једном дугорочном, организованом и планском акцијом уз помоћ Града 

Пожаревца и  донација  предузећа, невладиних организација и  појединаца можемо  

решити овај проблем.  

 

 
 

   ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

           (ЧЕТВОРОЧАСОВНИ   ПРОГРАМ ) 

 

    Припремни предшколски програм је установљен ( Законом о Основама система  

образовања и васпитања), 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.  

 

   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.    

   Деца  која  већ бораве  у предшколској установи,  прелазе редовно у најстарије групе 

где васпитачи планирају активности за реализовање 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.   

    

        Програм   рада са     децом -   Програм   васпитно образовног рада се реализује и 

у нашој Установи у једном од два понуђена модела А и Б  а у склопу Општих основа 

предшколског програма, мада су у припреми нове Основе програма, важећи су идаље 

понуђени модели за васпитне групе  узраста од 3 до 7 година     
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Модели ВО 

рада 

Целодневни 

боравак  

Припремни 

предшколског 

програма 

-4 сата 

 

Модел А 

(бр.група) 

 

      7 

 

    - 

 

Модел    Б 

( бр.група) 

 

    34 

 

    30  

 

 

 

 

 

Број деце са тешкоћама  у развоју  у  редовним  групама 

Узраст деце   1 до 3 год. Од 3 до 5,5 год  Предшколске    

   групе 

Укупно: 

 

Број деце       2        9     11  22 

Број група       2        9     10  21 

                  

 

   ПЛАН  ПРИПРЕМНОГ  ПРЕДШКОЛСКОГ  ПРОГРАМА  

                            

                                         ЗА 2013-2014. 
    

         Прпремни предшколски програм у трајању од 4 сата  дневно 

 

           У          седишту          установе 

 

    Ван       седишта               установе 

     Број  група   Број  деце   Број   група       Број  деце 

 

       12 

 

 

     240 

 

    18 

 

      162 

                Припремни  прешколски програм  у  целодневном  боравку 
             У   седишту  установе         Ван  седишта   установе 

 Број група  Број деце   Бр.група  Бр. деце 

 

      9 + 6мешовите 

 

 

    320 

         -   -      -  - 

 

 
   ПЛАН  ИЗДВОЈЕНИХ  ОДЕЉЕЊА УСТАНОВЕ  

     У КОЈИМА СЕ    РЕАЛИЗУЈЕ      ППП   

 

         -ВАН СЕДИШТА УСТАНОВЕ- 

 

 1   Дубравица-   

Батовац 

   13 + 4 деце 

 2.  Живица       6 

 3. Брежане       8 

 4. Драговац        7  

 5. Стари Костолац       5 
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6. Дрмно      11 

7. Кличевац-Речица     8 +4 

8. Братинац -

Бубушинац 

  

   4+6  

9. Брадарац- -

Набрђе 

 

   5+3 

10. Трњане     6 

11. Баре-Берање   6+3 

12. Касидол   11 

13. Пољана    7 

14. Острово     5 

15. Ћириковац-

Кленовник 

  11 +4 

16.- Путујући вртић    15    

17 Петка    5 

18. Маљуревац    5 

 укупно   162 

  

  

 

ПЛАН  мреже  у  граду  четворочасовног програма: 

      Пожаревац   и  Костолац  - 12 група   
          

 Ред.бр.           вртић                            бр група          бр деце 

1.   ПЧЕЛИЦА                             1       26 

2.   НЕВЕН                                   2       34 

 3.   БУБАМАРА                          1       17 

4.   ЛЕПТИРИЋ                           1       27 

5.   БАМБИ                                  1       26 

6.    М.ЦВЕТ -КОСТОЛАЦ         3       42 

7.   ПОЛЕТАРАЦ                        1       13 

8 .   СУНАШЦЕ-ЛУЧИЦА         1                               15 

9.   ДАНИЦА                               1  

 

      15 

   

   Укупно                               12     215 
 

  Напомена. Ово је стање од 05. 09. 2013. али се овај број мења  накнадним уписима,посебно у Костолцу. 

 

   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.   

 

    

       РАДНО  ВРЕМЕ  УСТАНОВЕ: 

 

 -    За пријем деце и  целодневни боравак радно време  почиње  
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  од   5,30  сати а завршава се у 16,30 . Васпитачи у целодневном боравку  

  овај период од једанаест часова  покривају  радом  у две смене .  
 -Посебни облици  рада спроводе се у радно  време Установе. 

- Припремни  предшколски програм (четворочасовни),  обично се  

  организује у термину од 14 до 18 часова у простору вртића у   

  граду,  а где има могућности и у  преподенвним сатима. То су      

  обично   групе у сеоским насељима. 

  Радно време дечјег вртића могуће је мењати по потребама     

  корисника.   

  Нерадни дани  су субота и недеља и државни празници.  

  
 

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.  

 

– Костолац, користи колективни годишњи одмор у  периоду од 15. јула до 15 августа 

сваке године 

 

Вртић  „Полетарац“  не ради оба ова месеца а деца су смештена у неки од објеката  

који раде ( по договору). 

                

Напомињемо да овај распоред може да се измени у зависности од потреба или 

евентуалних радова на неком објекту. 
 

- ДИНАМИКА ОСТВАРИВАЊА ПРЕДШКОЛСКОГ   ПРОГРАМА- 

 

  Предшколски програм је планиран да  се реализује  у складу са 

 - утврђеним поставкама Општих основа предшколског програма од првог септембра 

2013. до тридесетпрвог августа 2014 ;  

- на основу предвиђеног плана стручног усавршавања,  

- индивидуалних планова објеката и појединих група  

- индивидуалних  васпитно образовних планова  поједине деце 

-  у складу са предвиђеним  акционим планом Развојног плана,  Тима за заштиту деце         

  од насиља и Тима за инклузивно образовање, као и тимова за самовредновање и   

вредновање као и тима за посебне и специјализоване програме   

- осталих редовних активности и  облика рада   

  

  Како је Општим основама предвиђен  програм за узраст до три годи не старости и од 

три године до поласка у школу,  Предшколски  програм ће се  и остваривати у складу 

са узрасним карактеристикама.     

  У  општим основама предвиђен је рад са децом јасленог  узраста: 

 - од 12 до 18 месеци 

- од 18 до  24 месеца  
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-  и од 24 до 36 месеци  

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.  

И овде је предвићен васпитно образовни рад  у зависности од узраста:  

-  васп.обр рад  са децом  узраста  од треће до четврте године; 

- васп.обр. рад са децом узраста од четврте до пете године 

- -//-  -//-      //-    -/-        од пет и по до шест и по година  

 

Оријентационо  предшколски програм се   заснива на: 

- 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 Фонетска гимнастика, 

Самопоштовање, Чувари осмеха, Ми смо Земљани, Ненасилна Комуникација, 

Животне вредности..  

-  

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

Основа програма као и  праћење  и процена  о напредовању и развоју деце васпитне 

групе, 
 

Остваривање предшколског програма  анализира се на стручним већима и 

активима, на састанцима тимова као и  испуњавањем протокола о праћењу реализације 

програма који  испуњавају васпитачи за сваку васпитну групу.    

Такође током ове године  процењиваће се и  реализација пројекта Импрес групе и  

спровођење акционог плана радних група Установе и  локалне самоуправе.  

Праћење и процена рада Тима за заштиту деце од насиља ,  Актива за развојно 

планирање, Тима за инклузивно образовање, Тима за самовредновање. 
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  ПЛАН    ОРГАНИЗОВАЊА   ПОСЕБНИХ   И  СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ПРОГРАМА     

                                                       у   радној   2013/14. 

 

    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  у понуди  као посебни програм-  рад Путујућег 

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

који ће бити  одабрани  на основу интересовања деце и родитеља и претходних  

искустава.  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 : 

 

 

     Посебни   програми: 

 
  назив програма 

 

 

  циљ 

 

    трајање 

 

  корисници 

 

Путујући вртић-

аутобус 

 

 
 Већи обухват деце из 

необухваћених 

популација  

организованим 

вапитањем и 

образовањем 

 

 За предшколску 

групу –свакодневно, 

за групу од 4 до 5,5 

год. према 

могућностима-

свакодневно или 

сваки други дан 

 

 Деца узраста  од 

четири до седам 

година  Групе од по 16 

деце    

    

 

 

 

 

   Специјализовани програми 

 

назив програма 

 

    циљ 

 

 трајање 

 

корисници 

Енглеско забавиште  два пута недељно по 

45 мин 

сва заинтересована 

деца од 4 год.до7. 

Музичко забавиште Неговање музичке 

културе, развијање 

слуха и ритма код 

предш. 

два пута недељно по 

45 мин 
 

          -//- 

Играти, певати и 

стварати  плесом 
  

         -//- 
         -//- 

Научимо  шах у 

вртићу 
         -//-         -//- од 5 до7.год  

Јога  за децу           -//-        -//- 

Плесна радионица         -//-         -//- 

            -//- од 4 до7.год. 
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Спортско 

забавиште 
      -//- 

    

 

 

  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 и30.) 

Сви васпитачи који реализују ове програме достављаће  свом координатору год. 

планове свог рада као и извештаје о раду.    

 

 

 

Други програми и услуге: 

  
 

Саветовалиште за 

родитеље 

Пружање помоћи и 

подршке породици у 

подиѕању и васпитању 

деце 

 Два пута недељно и у 

зависности од 

интересовања 

родитеља  

 Сви заинтересовани 

родитељи  са 

територије града 

 

 
                         ПРИГОДНИ  И  ПОВРЕМЕНИ   ПРОГРАМИ  
                          -        ИЗЛЕТИ, ЗИМОВАЊА, ЕКСКУРЗИЈЕ 

 

          Установа   сваке године има у понуди    зимовање деце  наше установе.   Број деце 

варира од 120  до 200 деце а  дестинацију за зимовање  бира  Савет родитеља на основу 

понуда. Такође , сваке године  установа организује  у мају екскурзију у Београд  у 

зоолошки врт и више  посета до оближњих излетишта—Љубичева, Чачалице, 

Виминацијума...  

  

                Програми од општег интереса  

 - боравак трећег детета  -приказ  стања из јуна 2013. 

               

ред. 

бр. 

 

 

 ОБЈЕКАТ 

 

 

  ТРЕЋЕ ДЕТЕ 

 

 1. 

 

  НЕВЕН 

  

         41 

 

 2. 

 

 ПЧЕЛИЦА  

      

         19 

   

         15 
 

 3.  

 

 ЛЕПТИРИЋ 

  

 4. 

 

МАЈСКИ ЦВЕТ 

  

         20     

 

 5. 

 

  БАМБИ 

  

         20 

 

 6. 

 

 БУБАМАРА 

 

          7 
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 7.   СУНАШЦЕ           4    

 

 8. 

 

ПОЛЕТАРАЦ 

 

       

          3         

 

  9. 

 

 ЛАНЕ 

   

          6 

 

10.  

 

 ПППрограм-4 сата 

  

          23     

 Укупно : 

 
        158 деце 

 

Боравак трећег детета у породици је регресиран и родитељи плаћају 50 % од цене за кориснике.     

                     

 

 

               П Л А Н О В И     Р А Д А     У      2013/2014.   

 
                                     
 

              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.       

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: 

 

  анализа  стања -

преглед ситуација 

по вртићима у 

којима су                

деца била или су 

угрожена, повреде 

деце..)  

 

 

Увид у документацију 

васпиача, превентивне 

службе, опсервацијом радне 

средине и саопштење тима 

запосленима 

 

 Октобар 2'13. 

 

Чланови Тима  и 

координатор Тима 

Едукација и 

информисање 

запослених, посебно 

нових 

радника,васпитног 

особља, техничког и 

помоћног особља са 

Посебним 

протоколом за 

заштиту деце од 

 

  Организовањем Већа, на 

активима и састанцима  у 

објетима 

 

 Октобар-новембар 

 

Чланови Тима  и 

координатор 

Тима,одг. васпитач, 

директор  
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насиља   

Упознавање, 

информисање 

родитеља о 

Програму заштите 

деце од насиља, 

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 

 

Стварање безбедне 

средине и 

обезбеђивање 

сталног надзора над 

децом 

 

Свакодневним 

присуством,организацијом 

во рада и рада превентивне 

службе 

 

 Током  читаве 

године 

 

 Васпитно особље, 

одговорни васпитачи, 

превентивна служба 

Едукација и 

подршка  

запосленима 

Организовање семинара 

са актуелном 

тематиком,,конференција 

и  јавних трибина   

 
 

 март -мај 2013  

 Васпитно особље, 

одговорни васпитачи, 

превентивна служба, 

стручна служба 

Промовисање 

програма 

толеранције  и 

решавања 

конфликта у раду са 

децом  

 

  

Организовање радионица 

и релзацијом програма 

нпр. Ненасилна 

комуникација, Чувари 

осмеха, Ни црно ни бело..   

 

  Током године 

 

 Стручна служба, 

директор, 

координатор тима и 

васпитачи  у 

објектима 

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   

 Мај-јун Чланови Тима  и 

координатор Тима 

 

 

 

  Координатор Тима:   Славица  Животић 

  Чланови Тима:    Драгана Антић,, Сандра  Петрушић, Ивана Марјановић, Биљана Милојевић, Јасна  

   Рајчић,   Предраг Богићевић, Станојловић Славојка, Себина Бојатовић и   Јасмина  Илић   
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      СТРУЧНИ   АКТИВ    ЗА  РАЗВОЈНО   ПЛАНИРАЊЕ  

 

 

 

  Развојни план  Установе је  донет за период од 2011 – 2014. год.     

 
 Развојно планирање   и  рад  Актива за развојно планирање је последњих година био потпуно 

занемарен. Зато ћемо покушати да  ојачавањем и  новим члановима овог актива дамо већи значај и 

иницирамо промене у складу са Развојним планом . Како је о нпланиран за реализацију до 2014, 

сматрамо да многи задаци морају бити пренети и у нови план                      

  

 

                       

 

 АКЦИОНИ    ПЛАН     ЗА   2013/14. 

 

 Област ; ЕТОС  

 Циљ.  Унапредити атмосферу  и  мотивисаност  запослених за рад и 

професионално напредовање кроз бољу сарадњу, уважавање правих 

вредности и бољу комуникацију. 

 
задаци      активност  носиоци 

реализације 

 време 

реализације 

    евалуација 

1.Побољшати 

мотивацију и 

климу за рад и 

живот кроз 

утврђивање 

стандарда  и 

поштовање 

истих за 

вредновање 

квалитетног и 

професионалног 

рада и односа 

према професији 

 

-Подстцати о 

промовисати 

тимски рад са 

јасним поделама 

задужења, улога и 

одговорности за 

додељене задатке;  
процена ианализа  

испуњености    

показатеља и  

стандарда 

квалитета 

у области етоса 

кроз 

 рад тима за СВ и  

АЗРПланирање –  
 

 члановиАктив 

заразвојнопланирање, 
директор , помоћник,  
вође тимова и актива 

  Током радне 

2013-14. 
 

-  веће учешће на 

стручнимскуповима,  

јавним наступима и 

у професионалним 

удружењима  

-  праћење и  

прикупљање доказа 

за  стандарде 

квалитеа у раду / 

лична 

документација, 

дечји портфолио, 

албуми.. 

2. Побољшати 

информисаност и 

учешће родитеља 

и релевантних 

институција и 

организација из 

окружења  о раду 

и организацији 

ПУ  

 

 

-Организовати . 

панирати и  

понудити 

програме за веће 

учешће  родитеља 

у живот и рад 

вртића: тематске 

радионице, 

округли сто, 

саветовалиште за 

родитеље  

- сређивање  сајта 

установе, израда 

информатора, 

едукативних 

материјала 

члановиАктива 

заразвојнопланирање, 
директор , помоћник,  
вође тимова и актива  

 Током године  -  посећеност Веб 

сајта, број 

гостовања на 

локалним медијима, 

наступи деце, 

забележени 

предлози и сугестије 

родитеља, рад 

Савета родитеља 
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3. подстицати и 

промовисати 

тимски рад са 

поделом 

задужења и 

одговорности уз 

међусобно 

уважавање и 

улогу сваког у 

тиму.. 

 
 -Утврдитие  

критеријуме за  

стимулацију и  

награђивање      

запослених и 

пружање  стручне  

и материјалне 

подршке за        

квалитетне 

стручне радове и 

пројекте . 

-размењивати 

примере добре 

праксе у установи 

и ван ње  

-пружање помоћи 

новим чановима 

колектива и 

ментортво у раду  

- организовати 

састанке по 

објектима са 

учешћем свих 

запослених и 

стручне састанке 

васп. особља са 

одређеном темом 

или проблемом 

 

 члановиАктива 

заразвојнопланирање, 
директор , помоћник,  
вође тимова и актива, 

руководиоци објеката  

 

    -//- 

 

-  потсојање 

правилника за 

критеријуме за 

награђивање  

-  план обуке и 

менторства за  

приправнике 

- извештаји  о раду 

 

 

 

   Област:  РЕСУРСИ  

   Циљ:  обезбедити ефикасност  постојећих ресурса ради што 

квалитетнијег  рада установе 
 
задаци      активност  носиоци 

реализације 

 време 

реализације 

    евалуација 

1.Омогућити већи 

број обука у 

установи и ван ње 

и присуство 

запослених  истим 

 

- Организовати 

семинаре, пед. 

псих. радионица 

и  стручних 

размена    и  

предавања у 

нашој Установи 

 члановиАктив 

заразвојнопланирање, 
директор , помоћник,  
вође тимова и актива 

  Током радне 

2013-14. 
 

-  веће учешће на 

стручнимскуповима,  

јавним наступима и 

у професионалним 

удружењима  

-  праћење и  

прикупљање доказа 

за  стандарде 

квалитеа у раду / 

лична 

документација, 

дечји портфолио, 

албуми.. 

2. подстицати 

стручни кадар на 

самообразовање 

кроз процес 

- укључити већи 

број васпитача  и 

мед. сестара у 

процес 

самовредновања 

члановиАктива 

заразвојнопланирање, 
директор , помоћник,  
вође тимова и актива  

 Током године  -  посећеност Веб 

сајта, број 

гостовања на 

локалним медијима, 
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самовреновања  и 

вредновања   

 

 

по вртићима 

  

- омогућити  

презенацију 

добрих примера 

из праксе и 

размену са 

колегама 

наступи деце, 

забележени 

предлози и сугестије 

родитеља, рад 

Савета родитеља 

 

3.обезбедити 

ефикасну 

расподелу 

планираних 

финансијских 

средтава за 

стручно 

усавршавање и 

динамику 

реализације 

 

 -упознати 

Педагошки 

колегијум, УО, о 

плану стручног 

усавршавања 

  - организовати  

радну групу за 

планирање 

испровођење 

активности 

 -пратити  

оствривање плана  

стр.усавршавања 

и  примену ураду 

 

члановиАктива 

заразвојнопланирање, 
директор , помоћник,  
вође тимова и актива  

 

    -//- 

 

- записници са 

састанака 

-  извештаји  о раду 

- кроз радне књиге  

 

   Председник Актива за развојно планирање је:    Никола Велинов 

 Чланови актива:  Снежана Николић,  Миленка Златановић, Јована Симић,  Маријана Јовић, Драгана 

Крстић,  Нада Рајчић,  Славица Милановић,  Тања Пешић, Наташа Павловић, Милица Ивковић и 

представник родитеља  лиокалне самоуправе. 

 

 
  

                                       

       ГОДИШЊИ  ПЛАН  ТИМА  УСТАНОВЕ  ЗА  САМОВРЕДНОВАЊЕ 
 

Област – ПОДРШКА   ДЕЦИ И  ПОРОДИЦИ 

  
  Установа до пре годину дана није имала Тим за самовредновање. То је процес у који због  различитих 

разлога улазимо са закашњењем.   

 Међутим, учествујући у ИМПРЕС пројекту у установи је формирана радна група  за самовредновање и 

вредновање  рада. Након више едукација и кроз процес пилотирања Водича за самовредновање, који је 

израдио тим ИМПРЕСа( уз учешће  петнаест  предшк. установа у Србији, међу којима и наше ),стекли 

смо извесно искуство које покушавамо да пренесемо међу наше колеге и чланове Тима за 

самовредновање. Како смо током прошле радне године се усагласили да област Подршке деци 

породици, буде прва коју ћемо евалуирати, и како нисмо све активности реализовали, наставићемо  и 

ове године вредновање ове области  а њој ћемо додати за процену још и област  ЕТОСа. Појављивањем 

стандарда квалитета за рад у предшколским установама, започиње овај процес званично.  

 

стандард активнсти динамика носиоци инструменти исходи 

 

4.1.Предш. 

уст. је 

сигурна и 

безбедна 

средина  

 

- упознати члановеСавета 

родитеља и предст. УО са 

стањем у установи и 

активностим тима везаним за 

ову област у могући њихову 

помоћ 

- ширити мрежу  превенције 

насиља и заштите права деце  

 
-   

октобар и 

новембар 

2013 

 

 

 

 
 представници и 

чланови тима за 

СВ 

 

Размена и 

дискусија и 

договор 

запослених и  

планови за рад 

тима за заштиту 

деце 

 

 Боља сарадња 

свих служби и 

тимова у 

установи 
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-  

 

 

 

 

 

 

 

4.2. ПУ 

осигурава 

да 

потребе 

деце и 

породице 

буду 

задовољене 

 

 

 
-наставити активности планиране  

у обезбеђивању простора по 

објект 
  

 

 
 

 

Утврдити и дефинисати 

стратегију  социјалног 

програма  у установи 

 
 

 Октобар-

новембар  

2013. 

 

 

 

 

 
Током 

године 

 

 

 

 

 

 

 

Председник тима, 

секретар,директор, 

предствници УО и 

Савета родитеља 

 

 

 

 

       -//- 

 

 

 

 

укључити 

лок.самоуправу   

израду програм 

соц. заштите 

 израдидти 

критеријуме за 

дотиран или 

бесплатан 

смештај у 

установи 

 
Већа безбедност 

средине за 

боравак деце    

 

 
постизање 

веће социјалне 

правде и 

политике у 

установи 

 

 

 

 4.3ПУ 

подржава 

учење 

детета 

кроз 

пружање 

подршке 

породици 

 

-  

 

 

- организовати родитељске 

састанке са одабраном 

темом  

-уешће родитеља у изради 

ИОПа  

-пружити   родитељима 

услуге кроз саветовалиште  

-укључити родитеље у 

организацију  и 

активности по вртићима ,   

организовањеизлета,посета  

 

 

 

Октобар, 

Новембар 

До маја 

2014. 

  

 

 

 Чланови Тима за 

самовр. Тима за 

заштиту деце, 

педагошког 

колегијума, 

директор и 

помоћник 

директора 

 

 

 
професионалана 

размена и 

договор на 

састанцима 

 

родитељски 

састанци и 

радионице 

 

 

 
Већи проценат 

укључивања 

родитеља у 

живот и рад 

вртића, видети 

у извештајима 

и другој 

документацији  

 

 

     

 
 

 

  Област – ЕТОС  

стандард активнсти динамика носиоци инструменти исходи 

 

1 у ПУ 

поштују се 

права 

детета и 

одраслих и 

негује се 

клима 

поверења 

 
-урадити 

анкете са 

родитељима   о 

овој области-

њихови 

утисци, 

запажања, 

недостаци  

-урадити 

 

 

 -јесен 

2013 

 

 

 Чланови тима за 

самовредновање 

 

 
 Анкетни 

листови  за 

родитеље и за 

запослене 
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анкетирање 

запослених 

како виде  

атмосферу и 

како би је 

унапредили  

 

 

-  израити план 

у складу са 

подацима из 

анкета за 

побољшање 

климе 

 Март 

2014. 

 Чланови тима за св,  

педагог, предедници 

већа и актива 

 Израђен план 

активности 
 

5.3 ПУ 

промовише 

квалитетан 

васп. обр. 

рад 

 

Побољшати 

информисаност 

родитеља-

урадити 

информатор 

измењен, сајт, 

паное по 

вртићима  

-ангажовати се 

око  

финансирања 

ових 

материјала и 

сајта 

- организовати 

јавне наступе  

и укључивање 

у обележавање 

манифестација 

у граду 

- Рзменити 

примера добре 

праксе 

васпитача и 

сестара у 

установи  и ван 

ње 

 Фебруар       

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током 

године 

  

 
Чланови тима за   

самовредновање и 

васпитачи вртића 

 

 

 

 

 

 

Чланови тима за св, 

представник УО, 

директор,представникСР  

 

 

   
  Радни 

договори где ће 

се конципирати 

ови  материјали 

 

 

 

 

 

 

 Сазивање 

сатанака и 

договор 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Стручни 

састанци и 

презентације 

на истима 

 

 Боља 

инфорисаност 

родитеља и 

локалне 

заједнице 

 

 

 

 

 

Транспарентност 

рада установе и 

квалитетна 

промоција 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Нова искуства и 

богатија пракса 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

 

 

 

 

     

 

 
  Координатор  Тима за самовредновање:  Тамара Рајић 

Чланови: Марија Черкез, Славица Милановић, Емина Јеремић, Ивана Кецман, Жаклина Милојковић, 

Љиљана Станојевић, Славка Николић,  Свтелана Божић ,Маријана Ђаловић    
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   ПЛАН   ТИМА  ЗА  ИНКУЗИВНО  ОБРАЗОВАЊЕ: 

  

 

  
    У „Службеном гласнику РС“ бр. 44/2011  донет је и правилник о ближим условима за 

утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу. Деца са сметњама у развоју као и 

сва остала деца из друштвено осетљивих група ,имају приоритет приликом уписа . 

    За ставарање другачијег односа према деци са сметњама у развоју ,неопходан је другачији 

приступ и другачија организација саме установе. 

  

Координатор  тима  за  Инкузивно образовање је дефектолог логопед Слађана Белић Степановић. 

 План   активности   за ову радну годину је:  

 

 

Време реализације 

 

 Активности 

 

Начин реализације 

 

Носиоци 

реализације 

 

август 

септембар 2013 

 

Одређивање и праћење 

васп. група и васпитача 

који реализују 

инклузивни програм 

 

  Праћење рада 

комисије за упис деце,  

обилазак васп.група и 

разговор са 

васпитачима 

 

 Чланови Тима за 

инклузивно 

обр.,координатор Тима, 

стручни 

сарадници,васпитачи  

 

октобар   2013. 

 

 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 

обр.,координатор Тима, 

Стр. сарадници, 

васпитачи 

 

 Током целе године 

 

Организација рада 

тимова за спровођење 

ИОПа у установи 

 

 Формирање  тимова за 

израду ИОПа за 

поједину децу и израда 

Чланови Тима за 

инклузивно 

обр.,координатор Тима, 

Стр. сарадници, 

васпитачи 

 Током целе године 

периодично 

Сарадња са 

интересорном 

комисијом 

 

 Заказивање састанака и 

размене информација 

 

               -//- 

 Октобар-новембар     

  2013. 

Посета ПУ у 

Крагујевцу 

инклузивном вртићу  

/сензорна соба/ 

 

 Стручна размена и 

дијалог 

 

              -//- 

Током целе године 

по потреби 

Размена  информација 

са колегама из 

Развојног 

саветовалишта 

 

Заказивање састанака и 

размене информација 

 Чланови Тима за 

инклузивно 

обр.,координатор Тима, 

директор,стр. 

сарадници, васпитачи 

Током године  

периодично и по 

потреби 

Саветодавни разговори 

и размена са 

родитељима деце која 

су укључена у ИО 

 

                -//- 

 

         -//- 

Јануар фебруар 2014 Преглед урађених 

ИОПа и давање 

предлога за  ревизију 

 

              -//- 

 

            -//- 

 

Април-мај 2014 

Размена искустава  са 

колегама и тимовима за 

 

               -//- 

 

      -//- 
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ИО  из  бранич. и 

подунав. Округа и ОШ 

 

Током године Учешће на 

родитељским 

састанцима у 

инкл.гупама 

 

 

         -//- 

 

 Координатор тима и 

стр.сарадници,логопед. 

Психолог или педагог 

 

 

       

 Чланови овог тима су: 

.Слађана Степановић Белић  -, логопед, координатор тима 

Маја Перић, Светлана Булајић, Милица Ивковић, Жаклина Вељковић, Милена Арсић, Маја Траиловић, 

Снежана Стојић, Слађана Кекић, Александра Златановић. 

 

 

 

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. 

Међутим, јако је тешко испоштовати ово правило због великог броја деце у групама и не планираног 

појављивања ове деце током целе радне године. 

 

  

          

ПЛАН   РАДА  РАДНЕ ГРУПЕ  ЗА РАЗВИЈАЊЕ  ПРЕДШКОЛСКОГ  ПРОГРАМА: 

 

 

 

Време 

реализације 

 

 Активности, теме 

 

Начин 

реализације 

 

Носиоци 

реализације 

 

 

 

 Октобар 2013. 

 

 Анализа 

предшколског 

програма установе и  

дефинисање 

потреба за изменама 

и допунама 

 

   Читање, анализа 

и размена чланова 

радне групе 

 

 Чланови радне 

групе, директор 

 

 

Октобар 2013. 

Уношење новина у 

предшколски 

програм установе на 

основу потсојећег 

стања(нов објекат и 

др.)  и смерница за 

израду ППрограма 

 

 

 

  Састанак и 

размена 

 

Координатор и 

чланови радне групе 

 

 

 Новембар 2013. 

 Упознавање са 

новим Основама  

предшк. програма и 

упоређивање са 

старим,  

 

     -//- 

 

   -//- 

 

 

 Децембар  2013. 

 Евентуалне измене  

у прешлолском 

програму и израда 

измењеног 

 

 

    -//- 

 

 

     -//- 
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документа 

 

Децембар-јануар 

2013/14. 

 

 

Представљање 

измењеног 

Предшколског 

програма на ВО 

већу 

 

 

  Пленарно 

излагање и увид у 

документ 

 

   -//- 

Јан.фебр.2014. Представљање 

документа на 

Савету родитеља и 

УО установе 

 

  Увид у документ 

и размена на 

састанку 

 

   -//- 

 Координатор радне групе:  Славица Милановић 

 Чланови:  НиколаВелинов,  Емина Станковић,  Марија Бајић, Весна Савић,, 

 Снежана Јовановић, Милица Бранковић 

 

 

 

 

ПЛАН  РАДНЕ  ГРУПЕ ЗА   РЕАЛИЗОВАЊЕ ПОСЕБНИХ   ПРОГРАМА   

 

  У оквиру ИМПРЕС пројекта већ другу годину за редом  наши васпитачи  реализују  програм путујућег 

вртића и рад са децом млађег узраста у сеоској средини где нема установа своје објекте. Планирамо да  

од септембра и повећамо обухват деце организованим прешколским програмом ако локална самоуправа 

нађе средстава да прати наше активности: 

 

 

Време реализације 

 

 Активности, теме 

 

Начин реализације 

 

Носиоци 

реализације 

 

 

септембар 2013. 

 

-евалуација активности 

из прошле године 

-дефинисање 

приоритета  и група 

деце са којима је 

потребно организовати 

рад  

-израда плана и 

формирање 

иорганизација рада 

групе 

- разматрати могућност 

за отварање мешовите 

групе за Путујући вртић 

 

 

-подношењем 

извештаја, састанак и 

размена, подела 

задужења 

 

 

- чланови радне групе, 

директор, помоћник 

директора и 

представник локалне 

самоуправе        

 

 

 

 

 

Током године 

супервизија и праћење 

рада од стране 

консулатанта 

ИМПРЕСа 

 

 Организовање радних 

састанака  

 

 Чланови радне групе, 

консултант ИМПРЕСа 

Милош Зорица, 

директор, помоћник.. 

 

 

 новембар 2013. 

 

  Снимак стања на 

терену,проблема у раду 

и сагледавање 

могућности за 

проширење  група и 

 

 

   подношењем 

извештаја, састанак и 

размена, подела 

задужења 

 

 

 чланови радне групе 
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присуства деце у групи  

 

 

март  2014. 

 Презентација рада 

радне групе на 

стручним већима и 

активима и ев. на 

стручном скупу у 

округу  

 

 

 

 

  Пленарно  

 

 

координатор и  

чланови радне групе 

 

 

 мај –јун 2014. 

Евалуација рада, 

процена квалитета 

понуде програма  и 

укључивања у 

активности на нивоу 

установе 

 

  Размена  и стручна 

дискусија на састанку 

 

 Чланови радне групе, 

помоћник директора, 

директор 

 

   Координатор радне групе:   Марија Черкез 

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

 Митић, Снежнаа Стојковић, Добрила Ђорђевић, Виолета Зарић, Милена Арсић, Марија Ђорђевић 

 

 

ПЛАН    СТРУЧНОГ    УСАВРШАВАЊА 
 

   Стручно усавршавање је  обавеза и потреба свих  који раде у предшколству  и  представља  област   

нашег   сталног  ангажовања.  То се односи  на све структуре запослених, а посебно на  васпитно 

особље. Све промене и новине које носи савремено друштво и живот, одражавају се и на најмлађу 

генерацију и  морају да нађу места и у нашим програмима  и раду са децом и родитељима. Генерације 

предшколаца васпитавамо и образујемо за двадесет први век и неминовно је да морамо имати 

осетљивост и за нове захтеве и потребе породице.   Годинам нисмо имали средстав за неке акредитоване 

програме које смо желели да упознамо одавно. Надамо се да ће ове године бити одобрена средства и 

усмерена  за њихову реализацију:  

   

 

 

 

Садржај  

 

 

Област  

 

Начин 

реализације 

 

 Ниво  

 

Време 

реализације 

 

Реализатори 

,,Моћ маште, моћ 

покрета''драмске 

технике 

Предшк.васпитање 

и образовање. 

 

 Акредитован    

програм 

 На нивоу   

округа и 

удружења 

 Током године Аутор: Душица 

Бојовић 

,,Добра сарадња 

са родитељима-

добро деци-

добро нама-

добро свима'' 

Предшк.васпитање 

и образовање. 

Област 

комуникације 

 

 Акредитован 

програм 

 

 

 -//- 

 

Током  године 

Аутор: 

Жана 

Борисављевић и 

Весна Радоњић 

 

,,Ни црно  ни 

бело'' 

Предшк.васпитање 

и образовање. 

Област 

толеранције за 

различитост 

 

Акредитован 

програм 

 

На нивоу 

округа и 

удружења 

васпитача 

   -//- Аутори: Ј. 

Вранешевић и 

Зорица Трикић 

 

Документација 

предшколске  

установе  

 

 

Планирање и 

програмирање 

васп.образ. рада 

 

презентација 

 

Интерно, на 

нивоу 

установе 

 

 октобар 2013. 

 

 Педагод 

установе 
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Едукативне 

радионице за 

васпитаче 

приправнике,  

 

  

 Васпитно 

образовни рад 

 

   

радионичарски 

 

    -//- 

 

  Јануар 2014. 

 

педагог,психолог, 

логопед 

 

Фонетска 

гимнастика 

 

 

Васпитно 

образовни рад -

развој говора 

 

 презентација 

 

     -//- 

 

 новембар 

2013. 

 

 Логопеди 

установе 

Посета.вртићу у 

Крагујевцу-

сензорна соба 

 

Инклузивно  васп. 

и обр. 

 

 Посета и  

стручна 

размена 

 

   -//- 

 

 Током године 

по договору 

 

 Група васпитача 

и стр.сарадник 

 

,,Васпитачи-

васпитачима''-

стручни скуп 

 

Васп.образ. рад 

 

 Присуство    

  скупу 

 

 Ван 

установе, 

републички 

скуп 

 

децембар2013. 

и март 2014. 

 

 Група васпитача 

и стр.сарадник 

Сусрети 

мед.сес.васп. ПУ 

 

-//- 

 

 -//- 

 

-//- 

 

мај 2014. 

  -//- 

 

Сусрети стр. 

сарадника и 

сарадника ПУ 

 

   -//- 

 

  -//- 

 

  Удружење 

стр. 

сарадника 

исарадника 

ПУ 

 

октобар 2013. 

 

 Педагог, 

психолог, 

логопед 

Дани 

дефектолога 

   Инклузивно 

образовање 

 -//-   Удружење 

дефектолога 

Србије 

  Мај 2014.    

 Логопеди 

установе 

Учешће у 

ИМПРЕС 

пројекту 

 

 Предшк. васп- и 

образовање 

 

 Семинари и 

размене 

 

На нивоу 

установе и 

ван 

установе 

 

 Септемар-

октобар 2013 

и надаље 

 

 Ментори и 

чланови радних 

група  

Семинари и 

обуке у 

Регионал. центру 

за професион. 

развој 

 

 Предш. васп. и 

образовање 

 

  

Професионална 

размена  

 

 На нивоу    

округа 

 

  По позиву  

током године 

 

  Представници  

актива васпитача 

и мед. сестара 

 

      Наше искуство показује да пун ефекат  у раду са децом ,имају  неки програми и приручници  које  

примењујемо  дуги низ година.  Ови програми  и  даље ће чинити значајан део наших планираних  

садржаја и саставни су део  предшколског програма рада  :  

- “МИ СМО ЗЕМЉАНИ   ” ( програм  подстицања развоја  еколошке     свести) - Н. 

Вересов 

-   ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА САМОПОШТОВАЊА , Драгана Бабић и  Ибоја Гера 

- „ДЕТЕ И ГРАФОВИ“, програм развоја математичких   појмова Фредерика Папи  

- ''ЧУВАРИ ОСМЕХА 1"- Нада Игњатовић Савић, програм психолошких радионица  за 

подстицање развоја деце и одраслих; 

- ,, УМЕТНИЧКА ДЕЛА У ДЕЧЈЕМ СВЕТУ’’ Весна Јањевић  

       Поповић  

- Наш програм ФОНЕТСКА ГИМНАСТИКА као превентивни  програм  за   корекцију 

говорних проблема  сваке године налази примену посебно у старијим јасленим 

групама и млађим групама у свим објектима.   

-    ЖИВОТНЕ ВРЕДНОСТИ, приручник групе аутора; издање   
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     Креативног   центара     

 

 

СТВАРАЊЕ  УСЛОВА  ЗА  РАЗВИЈАЊЕ  ИНКЛУЗИВНЕ  КУЛТУРЕ 

 

Оно што ће ове године бити поље интензивнијег рада у  сврху подизања прага 

осетљивости, знања и умења , биће везано за рад у области инклузивног образовања и 

васпитања.  Тако ћемо почетком радне године  обучавати васпитаче  пре свега за израду 

педагошког профила детета који служи  као полазиште за индивидуализацију во рада и 

израду  ИОПа ( индивидуалног образовног плана) за поједино дете. 

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

да послуже  учитељима  у  упознавању својих  будућих ђака. 

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, биће нам јако 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.. 

                     Неговању  инклузивне културе  у нашој установи , покушаћемо да допринесемо : 

     

- Обуком  васпитача  за израду ИОПа  и педагошког профила 

- Обуком кроз семинаре  и радионице за развијање толеранције и поштовање 

различитости 

- Организовањем заједничких активности деце  и родитеља  

- Упознавањем родитеља на права сваког детета на васпитање и образовање ( кроз 

паное, огласне табле, радионице, разговоре..) 

- 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) 

-   

 

 

 

     

                     ПЛАНОВИ  РАДА    СТРУЧНА   ТЕЛА  У   УСТАНОВИ  

 

        

                        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.      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.  За ову радну годину предвиђена су три састанка  васпитно образовног већа . 
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 Активност, тема  Начин 

реализације 

   реализатори Време реализације  

 

 Изношење 

Годишњег плана 

рада Установе за     

2013/ 14    на 

усвајање; 

Организација 

рада установе у 

наредном периоду 

 

 

  

  пленарно 

 

 Директор, 

помоћник 

директора,  

 сараници 

 

 септембар 2013. 

 

Извештај о 

тромесечном 

раду, анализа 

активности на 

нивоу установе и 

текућа дешавања 

 

  Пленарно  и  

  дискусија 

 

Директор, 

помоћник, 

стр.сарадници, 

представници 

васпитача 

 

 децембар 2013. 

 

Предавање – 

стручна тема   

предавача лекара 

или  др. 

специјалисте 

  

   пленарно 

  

гост -предавач 

 

  април 2014. 

Извештаји о раду 

и организација 

рада током лета 

 пленарно Директор, 

помоћник, 

стр.сарадници, 

представници 

васпитача 

   јун 2014. 

 

 

 

  

 

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 

 

Развојни план 

установе – иницирае 

реализације и могуче 

измене 

 Менторски рад са 

приправницима-

 

 Дискусија и стручна 

размена на састанку 

 

 Председници већа и 

актива,стр.сарадник, 

координатори тимова 

 

 октобар 2013. 
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планирање и 

организација , подршка 

и промовисање 

пројеката из установе  

 

Активирање 

Предшколског 

програма и  ревизија 

истог, Мотивација 

запослених , 

критеријуми за 

награђивање 

 

 Дискусија и стручна 

размена на састанку 

 

 Председници већа и 

актива,стр.сарадник, 

координатори тимова 

 

 децембар 2013. 

 

Извештавање 

председника већа. 

Актива и тимова о 

раду истих и 

планираним 

активностима 

организација 

 

      -//- 

       

        -//- 

 

 март     2014. 

Процена аспеката 

организације  и 

квалитета рада   

  

 

     -//-  

           -//- 

 

  мај     2014. 

 

 

 

ПЛАН  РАДА  ВЕЋА   ВАСПИТАЧА    
 

 

Веће васпитача чине сви васпитачи, 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: 

 

Извештај о 

реализованимактивностима 

у оквиру ИМПРЕС пројекта 

и плановима за рад у овој 

години 

-извештај са семинара у 

Београду- ,,Значај раног 

развоја'' 

-план рада и активности за 

р.год. 

 

 -  пленарно 

 

 

-презентовање  

учесника семинара  

 

 

  

 

Васпитачи . учесници 

тима и стр.сарадници, 

педагог и логопед; 

 

Васпитач:Јасмина 

Ристић 

 

 

 

Председник Већа 

 

 септембар 2013. 

посматрање и анализа 

посматраног снимка 

активности у васпитној 
групи ( из области развоја 

говора  и  области  социо-

емоц .развоја ) 

 

 

  Видео претентација 

и   дискусија   

 

  Васпитачи 

вртћа,,Невен''   

 

  новембар 2013. 
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Могући видови сарадње са 

породицом у оквиру      

пројекта ,,Вртићи без   

граница''                                           

 

 

 

  

Радионичарски  и 

пленарно 

 

    Педагог и  тим 

васпитача 

 

 

  фебруар-март 2014. 

- Приказ   рада  у оквиру 

креативних радионица са 

децом  

- приказ стручне књиге или  

Приручника  

  Пленарно или  ПП 

презентација 

Васпитачи вртића 

,,Пчелица''  

 мај-јун 2014. 

 

 

 Председнк Већа  васпитача  је  :  Драгана  Јанковић 

      

                       

                                               АКТИВ  ВАСПИТАЧА      

                  

                           ПРИПРЕМНИХ  ПРЕДШКОЛСКИХ  ГРУПА  

   

   Чине га сви васпитачи  који  воде предшколске групе   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 20131/14.: 

  

 

 

 

 Активност, тема 

 

Начин реализације 

 

  Реализатори  

 

 Време: 

- Упутства за 

организацију рада 

ових група, 

активности у 

периоду адаптације, 

сарадња са 

родитељима и 

локалом 

-Договор око избора 

радних листова и 

друге литературе за 

предшколце; 

 

 

 

састанак  и стручна 

размена 

 

 

  Координатор актива, 

васпитачи, актива, стр. 

сарадници 

 

 

 септембар 2013. 

   -припрема и 

консултације око 

припреме  и 

полагања 

   за  испит за 

лиценцу и 

могућности за 

напредовања  

Организовање састанка 

и размена 

  Координатор актива, 

васпитачи, актива, стр. 

сарадници 

  

децембар 2013. 



   

 34

-предлози, идеје и 

договор око тема 

едукативних 

радионица за зимски 

распуст 

              

-Организовање и 

вођење родитељских 

састанака и 

тематских 

радионица:  

-договор око  

предстојећих 

манифестација  у 

установи 

 

Организовање састанка 

и размена 

  Координатор актива, 

васпитачи, актива, стр. 

сарадници 

 март-април  -2014.  

 
-остваривање плана 

сарадње са основним 

школама и предлози за 

наредну годину 

-евалуација протеклог 

рада са децом, 

запажања о 

напредовању деце , 

примери  

специфичности   у 

напредовању и 
подршке васпитача  

-припрема за испраћај 

будућих првака  у 

школу 

Организовање 

састанка и размена 

  Координатор 

актива, васпитачи, 

актива, стр. 

сарадници 

мај –јун 2014. 

 

Координатор актива:васпитач Милица Бранковић 

 

   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. 

   Васпитачи  припремних група присуствују раду  свих осталих стручних тела   као и свим облицима 

стручног усавршавања 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.   

 

 

 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: Милена Арсић 
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 Активност, тема 

 

Начин реализације 

 

  Реализатори  

 

 Време: 

 

- Упознавање са      

  Год.планом  

-адаптација-

искуства, проблеми 

-план сарадње са  

родитељима кроз  

активности у  

јаслицама  

 

 

 

 Организовање  

састанка, пленарно 

излагање, дискусија и 

размена предлога, 

сугестија и запажања  

 

 

  Председник Већа 

мед.сестара-васпитача, 

чланови Већа, стр. 

сарадници 

  

 септембар -октобар  

2013. 

 

 

- посматрање видео 

записа активности у 

јасленој групи 

(анализа и 

евалуација) 

-информисање о 

стручним сусретима 

 

Видео презентација и 

разговор 

Председник Већа 

мед.сестара-васпитача, 

чланови Већа, стр. 

сарадници 

 

 новембар 2013. 

 

-различите ликовне 

активности  на 

јасленом узрасту и 

њихов значај  за 

развој) 

 

-приказ 

прикупљених 

података праћења 

детета (протокола 

или др.) и  

планирање на 

основу  њих  

 

 

   Презентација 

истраживачких 

активности сестре-

васпитача 

 

 

 

Усмено  излагање и 

дискусија 

 

 Мед.сестре васпитачи 

вртића Мајски цвет 

 

 

 

 

 

Мед. Сестре- васпитачи 

вртиаћ ,,Бамби'' 

 

  март 2014. 

 

-приказ  одабране 

књиге или 

приручника /избор 

најзанимљивијх 

делова / 

 

- извештаји  о раду  

 

 

   Усмено излагање, 

радионичарски рад 

 

 Мед.сестре васпитачи 

вртића  Невен и 

Бубамара 

 

 мај-јун 2014. 

 

       

 

 

            ПЛАН  САРАДЊЕ  СА  ПОРОДИЦОМ :    

 

    Сарадња са породицом је од изузетне важности за сваку предшколску установу. Настојаћемо да ову 

област што више оживимо и омогућимо родитељима да заиста учествују у животу и раду установе, кроз 

укључивање у рад тимова, родитељске састанке и  радом Савета родитеља а све у интересу најмлађих. 
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Родитељи треба да постану прави актери живота установе кроз личну партиципацију , предлагање, 

дискусију ,сугестије и даље планирање активности у којима  ће учествовати.  

 

Струни сарадници-психолог, педагог и логопеди настојаће да  сарадњу  спроводе кроз следеће облике: 

-индивидуални саветодавни рад са родитељима 

-организовање радионица за родитеље 

- тематски родитељски састанци-информативни материјали- информатори, плакати, 

-презентовање упитника, анкета и истраживања  у којима су учествовали родитељи 

-планирањем захедничких излета, посета,на нивоу објеката или установе 

 

 

На основу  претходних  искустава и контаката са родитељима, највише  интересовања и потреба за 

подршком  родитељу очекују  за проблеме:   

 -дисциплиновања  деце 

 -емоционално проблематично понашање детета (из угла родитеља,  групе деце, васпитача- 

  повучено, стидљиво, деконцентрисано, непажљиво, хистерични испади,љубомора. .) 

-агресивност код деце 

-лажи  код деце  

-зрелост деце за полазак у школу 

-говорни поремећаји и неразвијен говор 

-однос васпитача  и родитеља 

          

Многе од ових питања решавамо укроз индивидуалне разговоре и саветодавни рад са родитељима. Нека  

од  ових питања,  за које се родитељи буду изјаснили, биће  део родитељских састанака . Ако буде 

заживело и саветовалиште за родитеље, то ће бити место где ће родитељи моћи да разговарају о овим 

питањима и са професионалцима а и да размене искуства међусобно .  

 

Сарадњу са  породицом планирамо да реализујемо и кроз:  

-заједничке излете, дружења, посете .. 

- договорене кућне посете 

- креативне  радионице са родитељима 

- приредбе и прославе са  члановима породице 

- дегустацију  нашег вртићког јеловника у току месеца правилне исхране 

- кроз  заједничке акције уређења и оплемењивања простора наших вртића  

 

          

 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 евентуалним 

изменама у ритму установе,  понуди специјализованоих програма, одабиру агенције и места за боравак 

деце на зимовању и  другим битним стварима.   

Састаје се периодично, најчешће четири до пет пута у току радне године а по потреби и чешће.  

 

 

        ПЛАН  САРАДЊЕ  СА   ДРУШТВЕНОМ  СРЕДИНОМ 

 

     

     План сарадње са друштвеном средином  огледа се кроз следеће: 

   

Манифестације и активности :  Време : 

Учешће у Дечјем  карневалу у оквиру ЉКИ - август   2013 

промоција  и активности ,,Дечје недеље'' : 

маскенбал у граду,  позоришна представа у Центру 

за културу 

октобар 2013. 

Посете Музеју, Градској галерији ,,Милена Октобар 2013. 
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Павловић Барили'' и Виминацијуму 

Учешће у тркама поводом ослобођења града Окобар 2013. 

Месец здраве хране –  ,, мама, тата, пробајте и ви, 

шта једемо ми'', квиз,, витаминијада'' 

 

Октобар 2013 

Поеста Градској библиотеци и учлањивање 

предшколаца. 

 

Новембар 2013. 

Посета Музичкој школи ,,Стеван Мокрањац''    -//- 

Обележавање  Славе вртића,Светог Алимпија децембар 

Новогодишње приредбе и представе по вртићима 

и сеоским насељима 

 

-Светосавска академија-учешће предшшколаца 

 

Јануар 2014 

-Дан пролећа  приредбе по вртићима и пролећне 

спортске игре у Петровцу 

Март-април 2014. 

-Фестивалтрадиционалних игара и модерног плеса 

-Центар за културу  

 

- мај 2014. 

Завршна приредба предшколаца    Мај 2014 

Посета Зоолошком врту  Мај 2014. 

 

               

    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. Један од програма који нас на то упућује је и спровођење ИМПРЕС пројекта који 

предвиђа  заједничке радне групе предтавника локалне самоуправе 

 и установе. 

У оквиру програма сарадње са друштвеном средином,  јако је важна сарадња са основним школама у 

циљу што свестраније припреме деце за полазак у школу ( посета предшколаца школи, заједнички 

родитељски састанци, сусрети васпитача и учитеља...),током читаве године.  

 Сарадња са основним  школама  се одвија на различитим  нивоима: 

-  информативни - разне информације о школи, дечјим навикама и     

   потребама, будућем окружењу и др.  

- заједничке активности-  повремени контакти са школском   

  средином, посете деци предшколаца школи, заједничке приредбе,   

  манифестације и дружења; 

-стручне размене -  заједнички активи  и стручни састанци  и  ананлиза поступака стручног кадра вртића  

и школе (васпитачи, учитељи и стр. сарадници)  у вези што боље припреме и адаптације деце на школу 

и програм . 

 

 

  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 
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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 

Са овом праксом ћемо наставити и у будуће.  

 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 . 

 

                  

               

                             

        

                 ПРОГРАМ РАДА СЛУЖБЕ ЗА  

               ПРЕВЕНТИВНУ  ЗДРАВСТВЕНУ  ЗАШТИТУ 

                                     И   ИСХРАНУ    ДЕЦЕ  

 

 

         Основни циљ програма превентивно здравствене заштите је да се обезбеде адекватни услови у 

предшколској установи као основа за правилан раст, развој и унапрељење здравља деце. 

Реализација превентивне здравствене заштите има за циљ и стварање неопходних санитарно – 

хигијенских услова за несметано обављање васпитно – образовног рада у вртићу.  

         Формирање „здравог вртића“ је темељ за квалитет у очувању и унапређењу здравља деце и 

реализацији друхих програма установе.  

         Запослени у свим објектима установе су одговорни за спровођење превентивне здравствене 

заштите.  

         Планирање и праћење спровођења превентивне здравствене заштите у установи реализује 

сарадник за превентивну здравствену заштиту. Непосредну контролу и реализацију у објектима 

установе спроводе и контролишу сестре на превентивној здравственој заштити. Пракса нам показује да 

број од четири превентивне сестре на нивоу установе је недовољан јер се не постиже континуитет у 

раду и покривеност свих објеката. По важећим нормативима, а према броју васпитних група, наша 

Установа има права за још четири радника овог профила.  

         Превентивну здравствену заштиту је неопходно реализовати уз непосредну и континуирану 

сарадњу са стручним службама Завода за јавно здравље и Дечјим диспанзером.  

         Активности које се спроводе у оквиру превентивне здравствене заштите треба реализовати кроз: 

  

1. Опште  мере на унапређењу здравља деце :   

 

-формирање навика које воде очувању здравља деце,   дневна контрола ственог стања сваког детета на 

пријему и у току дана (узимање анамнестичких података од родитеља приликом уписа   и током боравка 

у колективу по потреби, преглед коже и видљиве слузокоже, преглед косе на вашљивост, мерење 

телесне температуре по потреби, издвајање болесног детета и обавештавање родитеља,   упућивање 

педијатру), 

- периодична контрола раста и развоја детета четири пута годишње   (септембар, децембар, март и јун 

месец), 

- оцена психомоторног развоја на основу стандарда за одговарајући 

узраст и понашање детета за време храњења, игре, одмора и др.), дневна контрола опште хигијенско 

санитарних услова у објектима   установе (одржавање чистоће,температуре,проветрености и    

осветљеност просторије, оцена начина, припремања, допремања и  сервирања хране, хигијена 

кухињског блока, хигијена санитарних   просторија), 

- лекарска контрола здравственог стања деце (циљани лекарски   прегледи приликом првог упућивања у 

предшколску установу, после   сваке прележане болести и након дужег одсуствовања), 
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- контролни лекарски прегледи (праћење раста, развоја и ухрањености и санације откривених 

поремећаја здравља током систематских   прегледа), 

- систематски лекарски (праћење раста, развоја и ухрањености; рано 

откривање поремећаја здравља, вакцинација према Програму обавезне имунизације становништва 

против заразних болести 
1  

 

 

2. Мере и активности систематског праћења раста, развоја и  

    здравља деце као и превенција болести:  

- здравствена припрема детета за колектив – отварање здравственог картона, уредна лекарска 

потврда од изабраног педијатра; 

- пријем детета у колектив и увид у здравствену документацију; 

- дневна тријажа и преглед спољашњег изгледа детета; 

- увид у стање личне хигијене и прикладност одевања; 

- организовање редовних систематских прегледа деце од стране педијатра, стоматолога, 

офтамолога и физијатра (предузимање одговарајућих мера за лечење и рехабилитацију); 

- организован рад и спровођење превентивно – корективних јутарњих вежби за правилан и 

постепен развој коштано – мишићног система (кичмени стуб и стопала); 

- спровођење активности на унапређењу здравља уста и зуба; 

- спровођење активности на унапређењу правилне исхране и формирању здравих навика (рад са 

децом, родитељима и особљем); 

- организоване активности и сарадња са медијима; 

- контрола и редовно праћење здравственог стања деце и хигијенских услова у објектима од 

стране стручних служби Завода за јавно здравље;  

- спречавање ширења заразних болести према Закону о заштити становништва од заразних 

болести организовањем појачаних хигијенских - епидемиолошких мера (појачане хигијенске 

мере у објекту, сарадња са породицом, обезбеђивање надзора од стране епидемиолошке службе 

ЗЗЈЗ, педијатра, инфективног одељења и санитарне инспекције); 

- правилан распоред живљења и активности: нега (пружање стручне неге и здравствено 

васпитног рада на развијању хигијенских навика), исхрана и припрема оброка по стандардима 

за дечје установе 

- дезинфекција, дезинсекција и дератизација објеката; 

 

3. Правовремено спречавање и рано откривање поремећаја и   

    болести: 

         Подразумева методе препознавања и благовременог предузимања мера корекције, лечења и 

рехабилитације уз ангажовање стручног тима Установе и упућивање у стручне институције. 

 

4. Здравствено – васпитни рад: 

- спровођење здравствено – васпитних активности и сарадња са   

  породицом; 

 - реализација активног програма васпитања за здравље „Здрав вртић“ са темама: 

 Појам здравља, 

 Лична и општа хигијена, 

 Нега уста и зуба, 

 Грађа човековог тела, 

 Физичко вежбање 

 Дружење 

 Љубав и однос према половима 

 Појам здраве животне средине и екологија 

        

     Здравствено – васпитни рад са родитељима 
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         Циљ здравствено – васпитног рада са родитељима је упознавање са значајем превенције 

здравља на најмлађем узрасту, околностима које носи колективни смештај и значају комуникације 

на релацији дете – васпитач – родитељ.   

         Мотивација родитеља на активну сарадњу и припрема за прихватање откривених поремећаја у 

психофизичком развоју деце као и мотивација за активним учешћем у њиховом отклањању. 

         Обавештавање родитеља уколико је дошло до промене здравственог стања детета током 

боравка у вртићу. Обављање индивидуалних разговора, реализација родитељских састанака у 

сарадњи са васпитним особљем; израда флајера, агитки, плаката, као и креирање здравственог 

паноа или кутка у складу са активностима и садржајима из здравствено – васпитног рада (нега, 

хигијена, васпитање и исхрана); 

 

 5. Вођење документације и евиденција: 

   - Израда годишњег плана и програма; 

   - Отварање здравственог листа детета приликом уписа у вртић и узимање основних 

анамнестичких података од родитеља о здравственом стању детета; 

   - Прикупљање неопходне здравствене документације потребне за упис у вртић; 

   - Евиденција и анализа здравствених оправдања о здравственом стању детета од стране изабраног 

педијатра при пријему или после дужег одсуствовања детета из колектива због болести или других 

околности; 

- вођење евиденције о спровођењу мера превентивне здравствене заштите; 

- вођење евиденције деце са здравственим фактором ризика; 

- вођење евиденције деце са сметњама у развоју; 

- вођење евиденције о мерењу телесне тежине и телесне висине за  

  свако дете; 

- вођење евиденције заразних болести; 

- вођење евиденције о повредама деце; 

- вођење евиденције санитарних прегледа за сваког радника у   

  објекту; 

 

6. Планирање сарадње са другим институцијама и здравственим  

    организацијама 

 

7. Стручно усавршавање 

 

         У оквиру стручног усавршавања, ова служба сваке године у марту месецу реализује акредитовану 

регионалну стручну конференцију под називом „Мултидисциплинарни приступ у спровођењу 

превентивне здравствене заштите у предшколским установама“. 

         Током радне године превентивна служба установе је укључена у рад тимова установе. Чланови су 

тима за превенцију насиља, тима за инклузивно образовање и Актива за развојно планирање. 

         По одобрењу и могућностима, одлази се и на семинаре које организује Министарство здравља, 

Удружење здравствених радника Србије (Мајски Симпозијум здравствених радника Србије и 

Октобарски сусрети здравствених радника Србије са међународним учешћем, Конференције 

санитарних инжењера и техничара Србије), Савез удружења медицинских сестара предшколских 

установа Србије (Традиционални стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа 

Србије).  

           

         Едукативни (васпитно образовни) рад ове службе орјентисан је на: 

- васпитно образовни кадар – васпитаче и медицинске сестре 

- здравствено-васпитни рад у васпитним групама вртића 

- здравствено васпитни рад са родитељима 

 

 

Програм исхране деце 

 

         Програм правилне исхране у нашој предшколској установи заснован је на стручно-методолошки 

планираној организацији припреме оброка, набавци намирница у складу са Законом о безбедности 
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хране као и контроли спровођења читавог процеса рада. То подразумева да је храна биолошки исправна 

и задовољава 75% дневих потреба детета за време боравка у вртићу. Планирање, праћење и евиденцију 

као и поштовање правилника о нормативу друштвене исхране  деце у установама спроводи служба за 

превентивну здртавствену заштиту, директор установе, стручне службе у сарадњи са стручним 

институцијама  (Завод за јавно здравље – саветовалиште за правилну исхрану) и праћење нових и 

савремених, трендова на основу којих се унапређује исхрана и побољшавају услови рада у објектима.  

         Здравствено васпитне активности са децом подразумевају свакодневне активности у оквиру једног 

дела развојног плана наше установе под називом „Витаминијада“. То је скуп игара које афирмишу 

здраве стилове живота, здравствено-образовну културу и правилну исхрану од најранијег узраста. 

Други део активности носи назив „Маме и тате, пробајете и ви, шта једемо ми“ и има за циљ сарадњу са 

породицом и њену едукацију у припреми и одабиру намирница у породичном окружењу.  

         Правилна исхрана подразумева примену: разноврсне хране, контролу телесне тежине и телесне 

висине код деце, смањен унос засићених масних коселина (масти животињског порекла), повећан унос 

сложених угљених хидрата и дијетних влакана (поврће, воће, интегралне житарице, редовно уношење 

течности (вода, чајеви и природни сокови), смањен унос шећера (замена за мед) и умерено сланих 

оброка.  

 

 

 

ОБЈЕКТИ ЗА ПРИПРЕМУ ХРАНЕ И  ИСХРАНА ДЕЦЕ    

 

 

РЕД. 

БР. 

 

КУХИЊА 

 

1. 

 

МАЈСКИ ЦВЕТ 

 

2. 

 

НЕВЕН 

3. ЛЕПТИРИЋ припрема и за 

 ПОЛЕТАРАЦ 

4. 

 

ПЧЕЛИЦА припрема и за 

БАМБИ  

 

5. 

  

 

МОРАВКА припрема и за 

 ЛУЧИЦА  

  

6. 

 

  ДАНИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ 

  

 

укупно: 

 

 

 

        6 производних кухиња     

 

  

  

    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. 
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   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".    

              

 

 

 

ПРОГРАМ  РАДА   ДИРЕКТОРА 

 

    Програм рада директора састоји се у координацији рада стручних служби, рада стручних сарадника, 

програмирању рада васпитно образовног особља и осталих радника.  

  

    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. 

 

    Директор руководи радом стручних већа и учествује у раду већа васпитача и већа медицинских 

сестара, а такође чини тим предшколске установе заједно са стручним сарадницима, и васпитачима - 

водитељима тимова објеката. 

 

         Потребно је да директор прати реализацију васпитно образовног рада и програмских садржаја.  

    Такође учетвује у раду Управног одбора и обавља све друге послове који су у интересу доброг 

пословања установе.           

  ВД  директор је Никола  Велинов, стр. сарадник-психолог. 

 

 

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.   

 

 

    УПРАВНИ   ОДБОР  УСТАНОВЕ  

 
    Орган управљања у установи  је Управни одбор . Управни одбор има девет чланова, укључујући и 

предесдника  - по три представника  из редова запослених, представници родитеља и локалне 

самоуправе.  Орган управљања доноси Статут установе, даје сагласност на Годишњи план рада 

Установе, годишњи извештај о раду,  доноси  Предшколски програм, утврђује предлог финансијског 

плана , расписује конкурс и бира директора, усваја систематизацију радних места.  Заседање је 

периодично    и по потреби а сазива  га председник.   Председник  Управног Одбора установе у овом 

мандату је Тихомир Јовановић. 

  

 
          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. 
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  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 

План  рада стручног сарадника  педагога  обухватиће  следеће  области:  

 

 

 

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 2013 

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 дидактичког 

материјала, израде ИОПа 

 

 Континуирано, током године 

 

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    



   

 44

 

 

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   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 са 

говорним проблемима 

 

 

 

  Писање дневника рада 

стручног сарадника, вођење  

личних  тестова и листа 

 

    током читаве године     

 

 

  

 

   Програм  рада стручног сарадника -  психолога  обухватиће  следеће  области:  

  

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 2013 

 

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 дидактичког 

 

    током године    



   

 45

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 са 

говорним проблемима) 

 

 

 

  Писање дневника рада 

стручног сарадника, вођење  

личних  тестова и листа 

 

  током читаве године     

 

Стручни сарадник психолог у установи је Никола Велинов, који је тренутно ВД директора у 

установи. 

 

 

- СТРУЧНИ САРАДНИК - ЛОГОПЕД:    

 

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 : 
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Превенција , отклањање и 

дијагностика деце са 

сметњама    у      говорном 

развоју:   

 

 

  Непосредан рад са децом 

 

  септембар –октобар 2013 

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 

Вођење  документације / личне  

документације  и          

евиденција  рада са децом са 

говорним проблемима) 

 

 

 

 

  Писање дневника рада 

стручног сарадника, вођење  

личних  тестова и листа 

 

 Токо читаве године 

 

      

      

ОБЈЕКТИ ЗА ПРИПРЕМУ ХРАНЕ И  ИСХРАНА ДЕЦЕ    

 

 

РЕД. 

БР. 

 

КУХИЊА 

 

1. 

 

МАЈСКИ ЦВЕТ 

 

2. 

 

НЕВЕН 

3. ЛЕПТИРИЋ припрема и за 

 ПОЛЕТАРАЦ 

4. 

 

ПЧЕЛИЦА припрема и за 

БАМБИ  

 

5. 

  

 

МОРАВКА припрема и за 

 ЛУЧИЦА  
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6. 

 

  ДАНИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ 

 

 

укупно: 

 

 

 

        6 производних кухиња     

 

  

 

      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".    

              

 

       

     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 
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МЕД. СЕСТРА – ВАСПИТАЧ    

  

 непосредан рад са децом   30 сати 

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 

 

    

 

 

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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                ПРАЋЕЊЕ  И ЕВАЛУАЦИЈА  ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 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,просветног 

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 

самовредновање  и  

републ. пројеката 

  током год 

ине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   МАРКЕТИНГ    УСТАНОВЕ: 

 
- интерни маркетинг -  у установи постоји 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.  Сајт установе дуго није  у функцији тако да један од 

задатака и ова област.  

- 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 . 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                

 

 



   

 50

 

Број извршилаца за радну 2013/2014 годину по систематизацији 

послова у Установи са новим објектом у  МЗ Бурјан од септембра 

2013. 

 

 

 Назив радног места Потребан број 

извршилаца 

 Сектор руковођења Установе  

 Директор Установе 1 

 Помоћник директора 1 

 Педагошки сектор  

 Стручни сарадник - педагог 1* 

 Стручни сарадник - психолог 1* 

 Стручни сарадник – дефектолог -логопед 2 

 Главни васпитач – руководилац орг.јединице 9 

 Васпитач 82 

 Васпитач на реализацији ППП 30 

 Медицинска сестра - васпитач 52 

 Сектор за превентивну здравствену заштиту  

 Сарадник за превентивну здравств.заштиту 1 

 Дијететичар – нутрициониста - 

 Медицинска сестра на прев.здр.заштити 6 

 Главни кувар 6 

 Кувар 3 

 Спремачица 36 

 Сервирка 18 

 Вешерка 5 

 Финансијско – рачуноводствени сектор  

 Руководилац финансијског сектора 1 

 Шеф рачуноводства 1 

 Књиговођа аналитичар 1 

 Службеник за обраду података запослених 1 

 Књиговођа аналитике купаца - благајник 1 

 Референт за плаћање 1 

 Референт за набавке 1 

 Набављач 2 

 Административно правни сектор  

 Секретар 1 
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 Дипломирани правник - 

 Референт за опште послове 1 

 Референт за персоналне послове 1 

 Координатор рада техничке службе 1 

 Техничка служба - Домар 3 

 УКУПНО 240 

 УКУПНО са васпитачима на ППП (30) 270 

Број васпитних целодневних група (Јаслене 26,Вртићке 43) 

Број ППП група (Градских 12,Сеоских 17,Аутобус 1) 
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Број извршилаца за радну 2013/2014 годину по систематизацији 

послова у Установи са новим објектима  у  МЗ Бурјан и МЗ Чачалица 

 

 Назив радног места 

,,,,,,,, 

Потребан број 

извршилаца 

 Сектор руковођења Установе  

 Директор Установе 1 

 Помоћник директора 1 

 Педагошки сектор  

 Стручни сарадник - педагог 1* 

 Стручни сарадник - психолог 1* 

 Стручни сарадник – дефектолог -логопед 2 

 Главни васпитач – руководилац орг.јединице 10 

 Васпитач 82 

 Васпитач на реализацији ППП 30 

 Медицинска сестра - васпитач 60 

 Сектор за превентивну здравствену заштиту  

 Сарадник за превентивну здравств.заштиту 1 

 Дијететичар – нутрициониста 1 

 Медицинска сестра на прев.здр.заштити 7 

 Главни кувар 6 

 Кувар 4 

 Спремачица 39 

 Сервирка 19 

 Вешерка 6 

 Финансијско – рачуноводствени сектор  

 Руководилац финансијског сектора 1 

 Шеф рачуноводства 1 

 Књиговођа аналитичар 1 

 Службеник за обраду података запослених 1 

 Књиговођа аналитике купаца - благајник 1 

 Референт за плаћање 1 

 Референт за набавке 1 

 Набављач 2 

 Административно правни сектор  

 Секретар 1 

 Дипломирани правник 1 

 Референт за опште послове 1 

 Референт за персоналне послове 1 
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 Координатор рада техничке службе 1 

 Техничка служба - Домар 4 

 УКУПНО 259 

 УКУПНО са васпитачима на ППП (30) 289 

Број васпитних целодневних група (Јаслене 30,Вртићке 46) 

Број ППП група (Градских 12,Сеоских 17,Аутобус 1) 
 

 

  

 
 

              

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ВД     ДИРЕКТОР                                                                     ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ 

                                                                                                                      ОДБОРА 

   

  ______________                                            _______________________ 
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