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На основу члана 119. став 1. тачка 2) Закона о основама система образовања и 

васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019), Управни одбор 

Предшколске установе „Мајски цвет“ у Великом Градишту на 37 седници одржаној дана 

14.09.2020. године доноси:  

 

Извештај о извршењу Годишњег плана рада Предшколске 

установе „Мајски цвет“ Велико Градиште за 2019/2020. радну годину 

 

1. Уводне напомене 
 

Предшколска установа ''Мајски цвет'' из Великог Градишта основана је 24.11.1980. године. 

На почетку радила је само у Великом Градишту. Из године у годину број васпитних група 

се повећавао, установа се просторно ширила, а самим тим повећавао се и број деце у 

васпитним групама. Након добијања потребних средстава, у новембру 2010. године, 

почела је доградња централне зграде, што је довело до проширења постојећих капацитета. 

Установа је добила око 400 m
2 

новог простора, 03.10.2011. године, почео је са радом 

новоизграђени део. Отворена је млађа јаслена група, једна мешовита група предшколског 

узраста, као и нова група за децу на обавезном четворочасовном припремном 

предшколском програму, а касније се и јаслени блок проширио чиме смо изашли у сусрет 

потребама грађана, испоштовали прописане нормативе и растеретили постојеће васпитне 

групе. У јуну 2020.године отворен је нови објекат установе, који просторно припада 

главном објекту у централној установи у Великом Градишту. У склопу овог простора 

налазе се још две радне просторије за пријем деце, као и помоћне просторије, а један од  

два радна простора је планиран за пријем деце од 6 до 12 месеци. Ово је први пут да 

установа отвара групу за децу млађу од годину дана. У новом објекту налази се и 

фискултурна сала прилагођена потребама деце предшколског узраста, што ће нам значајно 

унапредити васпитно-образовни рад, посебно у домену физичког здравља и васпитања 

деце предшколског узраста. 

У радној 2019/2020. години Предшколска установа у седишту установе радила је у 13 

васпитних група – 4 јаслене и 9 предшколских група узраста од 3 године до поласка у 

школу. Паралелно са повећањем броја деце у седишту установе ширила се мрежа 

предшколских васпитних група у подручним насељима, тако да је предшколским 

васпитањем и образовањем и ове радне године било обухваћено 10 подручних насеља: 

Сираково, Мајиловац, Курјаче, Тополовник, Пожежено, Кисиљево, Затоње, Макце, Десине 

и Царевац. Установа је у 2019/20. години радила у укупно 23 васпитне групе, и то 13 у 
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централном објекту и 10 у подручним местима. Предшколска установа већ низ година за 

редом прима сву децу која конкуришу за упис у вртић, деца се примају током целе године, 

a деца из породица које су социјално угрожене бораве у вртићу о трошку локалне 

самоуправе. Добра сарадња са локалном самоуправом омогућава нам да примимо децу из 

свих социјалних група са територије наше општине, да им на време омогућимо 

укључивање у вршњачки колектив и интеграцију у васпитно-образовни систем. 

2. Материјални услови за остваривање делатности 

2.1. Објекти за децу 

 

Током предходне радне године, Предшколска установа ''Мајски цвет'' у Великом 

Градишту је своју делатност обављала у оквиру 13 група у седишту установе као и у 10 

подручних група у сеоским насељима. Објекти у којима се одвијао васпитно-образовни 

процес били су сврстани у две категорије: наменски грађени објекти и ненаменски грађени 

објекти. 

Наменски грађени објекти: 

Редни 

број 

Назив 

објекта 

Број 

група 

Капацитет Површина објекта 

у m
2
 

Површина 

дворишта у m
2
 

1. 
Велико 

Градиште 
13 250 1 900 3 300 

2. Мајиловац 1 20 54 4 000 

3. Сираково 1 20 54 1 500 

4. Царевац 1 20 30 1 000 

Укупно: 4 16 310 2038 9 800 

 

Ненаменски грађени објекти-простори за децу: 

Редни 

број 

Назив 

објекта 

Број 

група 
Капацитет 

Површина објекта у 

m
2
 

Површина дворишта у 

m
2
 

1. Курјаче 1 20 28 2 100 

2. Пожежено 1 20 50 / 

3. Затоње 1 20 28 2 200 
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4. Кисиљево 1 20 35 4 000 

5. Тополовник 1 20 54 2 500 

6. Макце 1 20 50 3 000 

7. Десине 1 20 30 2 000 

Укупно:      7 140 295 15 800 

Напомена: Сви објекти из друге табеле су у саставу школских објеката, изузев објекта у 

Пожежену где се васпитно - образовни процес одвијао као и претходних година у 

адаптираној просторији сеоског Дома културе. 

2.2. Опремљеност и улагања у предшколску установу у предходној радној години 

Табеларни приказ радова који су реализовани у току године у складу са Годишњим 

планом рада ПУ за 2019/20.годину: 

 

Радови Место Време реализације Носиоци 

Пројекат доградње ПУ, 

фискултурна сала и два 

радна простора 

Централна 

установа 
У току радне године 

Директор,локалана 

самоуправа 

Набавка дидактичких 

материјала и играчака 

Централна 

установа и 

подручне групе по 

потреби 

Пертинијеви дани, 

септембар 2019. и 

током године по 

потреби 

Директор, стручни 

сарадници, васпитачи 

Набавка дидактичких 

средстава, играчака и 

опремање новоизграђеног 

простора 

Нови објекат у 

централној 

установи 

Март-јун 2020. 
Директор, стручни 

сарадници 

Замена тепиха у собама за 

боравак деце 

Централна 

установа и 

подручне групе 

према потреби 

Према потреби у току 

године 

Директор, васпитно 

особље 

Постављање прилазне 

рампе за особе са 

инвалидитетом на улазу у 

Установу 

Централна 

установа 
У току године Директор, домар 

Постављање гумених 

подлога на излазном 

степеништу ка дворишту  

Централна 

установа 
У току године Директор, домар 

 

Одобреним средствима из буџета Општине Велико Градиште, донацијом родитеља, 

добром сарадњом са месним заједницама, локалном средином и добрим људима, 

пријатељима деце у нашој установи су реализовани додатни радови који нису планирани. 
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Врста и опис радова који су реализовани у циљу унапређивања материјално-техничких 

ресурса у радној 2019/20.години, налазе се у извештају директора који је саставни део овог 

извештаја. 

2.3. Облици рада у предшколској установи 

 

Основни облици рада у установи за предшколско васпитање и образовање су у предходној 

радној години реализовани у три узрасне категорије: 

1) Целодневни боравак за децу од 1 до 6,5 година; 

2) Полудневни боравак за децу од 3 до 6,5 година; 

3) Обавезни Припремни предшколски програм за децу од 5,5 до 6,5 година. 

       

Целодневни боравак је био организован од 6 до 17 сати, полудневни боравак, како  у 

седишту установе тако и у подручним групама од 8 до 14 сати и обавезни припремни 

предшколски програм од 8 до 12 сати. Обавезни припремни предшколски програм 

организован је према школској години, тако да је трајао од 02.09.2019. до 16.06.2020. 

године. У времену од 16.03. до 16.06. 2020.године, организован је васпитно-образовни рад 

на даљину, због епидемије вируса Covid 19, и проглашавања ванредног стања у Републици 

Србији. Након укидања ванредног стања 11.05.2020.године, непосредни васпитно-

образовни рад се одвијао са мањим бројем деце, док је са осталом децом настављен онлајн 

рад на даљину, који је трајао до 29.05.2020.године. У периоду до 16.06.2020.године, 

организовани су мањи скупови у складу са важећим мерама заштите здравља и 

безбедности, на којима су деци и родитељима подељени прибор, материјали, портфолии 

из вртића, док су предшколцима уручена уверења о завршеном припремном 

предшколском програму. 

3. Нормативи и број уписане деце по групама 

1) У седишту установе - целодневни боравак: 

Редни 

број 
Васпитна група 

Број 

група 
Норматив 

20% преко 

или испод 

норме 

Укупан број 

деце у групи 

1. ''Звончица'' 1 12 2,4 14 

2. ''Палчица'' 1 12 2,4 14 

3. ''Чаролија 1 12 2,4 14 

4. ''Лептирићи'' 1 16 3,2 16 

5. ''Цврчак'' 1 20 4 24 

6. ''Бамби'' 1 20 4 21 

7. „Звездица“ 1 24 4,8 23 

8. „Пчелица Маја“ 1 24 4,8 23 
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9. ''Бубамара'' 1 24 4,8 29 

10. ''Невен'' 1 24 4,8 28 

Укупно:  10 188 37,8 206 

 

2) Приремни предшколски програм у седишту установе: 

Редни 

број 

Назив групе Број деце на 

целодневном 

боравку (4+5) 

Број деце на 

четворочасовном 

програму (4 сата) 

Укупан број 

деце у групи 

1. ''Хајди'' 31 / 31 

2. ''Петар Пан'' 31 / 31 
3. „Пинокио“ / 23 23 

УКУПНО:  62 23 85 

 

3 ) Подручне васпитне групе (групе мешовитог узраста од 3 године до поласка у 

школу): 

 

Редни 

број 

 

 

Назив групе 

Број деце на 

ППП-у 

Број деце 

млађег 

предшколског 

узраста 

Број деце на 

четворосатном 

програму 

Број деце на 

полудневном 

боравку 

(4+2) 

 

у
к

у
п

н
о
 

1. Сираково 5 6 / 11 11 

2. Мајиловац 1 12 / 13 13 

3. Курјаче 8 12 / 20 20 

4. Тополовник 2 11 2 11 13 

5. Кисиљево 3 9 2 10 12 

6. Затоње 4 3 / 7 7 

7. Пожежено 2 6 2 6 8 

8. Царевац 8 12 / 20 20 

9. Десине 2 8 1 9 10 

10. Макце 2 7 1 8 9 

 Укупно: 36 87 8 115 123 

 
Напомена: Број деце у групама је константно промењив, у претходним табелама дато је 

стање из јуна 2020. године. Упис у групе где има места, као и исписивање деце врши се у 

току целе године. У складу са тим бројно стање деце у васпитним групама стално варира. 
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4. Организација рада и кадрови 
 

Радно време установе 

Предшколска установа је обезеђена електронским системом обезбеђења и самим тим само 

одређени радници који имају сопствене шифре укључују, односно искључују алармни 

систем. Искључивање система врши задужени радник у 06:00h, а искључују га такође 

задужени радници који поседују сопствене шифре у 20:00h. Безбедоносни електронски 

систем је ради потпуније сигурности установе повећан са десет сензора распоређених тако 

да је обезбеђена цела зграда. Поред тога у предшколској установи је инсталиран видео 

надзор помоћу система са седам микро камера. Електронско закључавање и откључавање 

врата је такође инсталирано. На тај начин смо избегли дежурање радника, а безбедност и 

заштита установе, деце и радника у њему доведена је до високог нивоа. 

УНУТРАШЊИ И СПОЉАШЊИ ИЗГЛЕД УСТАНОВЕ 
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ДНЕВНИ РИТАМ АКТИВНОСТИ У ЦЕНТРАЛНОЈ УСТАНОВИ  

НА  ЦЕЛОДНЕВНОМ БОРАВКУ        

ВРЕМЕ САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 

6,00-7,45                                     ПРИЈЕМ ДЕЦЕ 

7,45-8,15                                      ЈУТАРЊЕ ТЕЛЕСНО ВЕЖБАЊЕ 

8,15-8,30 ПРИПРЕМА ЗА ДОРУЧАК 

8,30-9,00 ДОРУЧАК 

9,00-11,00                                      УСМЕРЕНЕ 

АКТИВНОСТИ 

 ИЗБОРНЕ АКТИВНОСТИ 

 КОМБИНОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

 РЕКРЕАТИВНА ПАУЗА 

11,00           

13,00                                      

УЖИНА  

РУЧАК ЗА ДЕЦУ НА 

ПРИПРЕМНОМ 

ПРЕДШКОЛСКОМ ПРОГРАМУ 

11,30-13,00                                     СПАВАЊЕ 

13,30-14,00                                               РУЧАК 

14,00-15,45                                     ИЗБОРНЕ АКТИВНОСТИ, 

ОДЛАЗАК ДЕЦЕ КУЋИ 

 

НА ЧЕТВОРОЧАСОВНОМ 

ПРОГРАМУ 

ВРЕМЕ САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 

До 8,00 

часова 
ПРИЈЕМ ДЕЦЕ 

8,00-8,15 

часова 
ЈУТАРЊЕ ТЕЛЕСНО ВЕЖБАЊЕ 

8,15-8,30 

часова 
ПРИПРЕМА ЗА ДОРУЧАК 

8,30-9,00 

часова 
ДОРУЧАК 

9,00-11,00 

часова 

 2 УСМЕРЕНЕ 

АКТИВНОСТИ – рад по 

припремном програму 

 КОМБИНОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

 РЕКРЕАТИВНА ПАУЗА 

 СЛОБОДНЕ 

АКТИВНОСТИ 

 

11,00-11,15 

часова 
УЖИНА 

11,15-12,00 
СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

ОДЛАЗАК ДЕЦЕ КУЋИ 
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Улазна врата установе отварају се у периоду: 

1. од   6,00 до   8,00 ч 

2. од 11,30 до 12,15 ч 

3. од 13,30 до 17,00 ч 

 

ВАН ОВИХ ТЕРМИНА УЛАЗ ЈЕ БИО МОГУЋ УЗ КОРИШЋЕЊЕ ИНТЕРФОНА ПРЕМА 

УПУТСТВУ ИСТАКНУТОМ НА ВРАТИМА. У периоду након завршетка ванредног 

стања у држави, од 11.05.2020.године, родитељима је онемогућен улазак у објекат вртића. 

Ово је једна од мера коју је установа предузела у борби против ширења епидемије 

изазване вирусом Covid 19. Пријем деце вршен је на два улаза у главни објекат, док су 

дежурне медицинске сестре, васпитачи и друго особље које задужи директор вршили 

одвођење деце до њихових васпитних група, где су их преузимали васпитачи. 

Напомена: Васпитачи су радили по сменама, и то прва смена од 06:30 до 12:30 часова и 

друга смена од 09:45 до 15:45 часова, у периодима од 06:00 до 06:30 часова и од 15:45 до 

17:00 часова, није било потребе за организовањем дежурних васпитача.  

ДНЕВНИ РИТАМ АКТИВНОСТИ – подручне васпитне групе 

 ПРИЈЕМ ДЕЦЕ 

 JУТАРЊЕ ТЕЛЕСНО ВЕЖБАЊЕ 

 УСМЕРЕНА АКТИВНОСТ 

 ЗАДОВОЉАВАЊЕ ХИГИЈЕНСКИХ И ФИЗИОЛОШКИХ ПОТРЕБА И ПРИПРЕМА ЗА УЖИНУ 

 УЖИНА 

 РЕКРЕАТИВНА ПАУЗА 

 УСМЕРЕНА АКТИВНОСТ 

 КОМБИНОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

 СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

 ОДЛАЗАК ДЕЦЕ КУЋИ 

Нерадни дани 

Нерадни дани у установи су субота, недеља, одређени државни и верски празници. Сеоске 

васпитне групе које се налазе у просторијама школа, раде према школском календару, а 

нису радиле у време зимског и летњег распуста. Васпитачи тих група су по посебном 

распореду обављали своје дужности у групама у седишту установе. Установа је 

24.11.2019.године, радила са децом скраћено, до 12 часова, због обележавања Дана 

предшколске установе. За време новогодишњих празника вртић није радио од 01.01 до 

07.01.2020.године. Такође, установа је радила, али није примала децу у периоду 26.08.-

30.08.2020.године, због генералног чишћења, дератизације и дезинсенкције простора. За 

време ванредног стања од 16.03. до 11.05.2020.године, установа није остваривала 

непосредан рад. Васпитно-образовни рад се одвијао на даљину, путем дигиталних медија, 

док су у објекту дежурали поједини радници које је директор задужио. 
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Годишњи одмори и начини коришћења 

Годишњи одмори су коришћени у складу са Законом о основама система васпитања и 

образовања и Законом о раду. Преостале дане од годишњег одмора,радници су 

искористили у току године, закључно са 30.06.2020.године, према договору са директором 

предшколске установе.       

Кадровски услови 

Редни број Врста радног задатка Број радника 

1. Руковођење-директор 1 

2. Секретар 1 

3. Стручни сарадник-педагог, психолог 50%  и логопед 3 

4. Васпитачи 28 

5. Медицинске сестре 6 

6. Сарадник за санитарну контролу 1 

7. Припремање и сервирање хране 3 

9. Административно-правни и финансијски послови 3 

10. Одржавање хигијене и вешерај 4 

11. Технички послови 1 

12. Магационер-економ 1 

 УКУПНО: 52 

5. Исхрана деце 
 

У предходној години у установи је поклоњена значајна пажња квалитету исхране деце. 

Поштујући Правилник о нормативу друштвене исхране деце реализована је исхрана у ПУ 

„Мајски цвет“. Планирање, спровођење и контрола исхране имале су за циљ очување и 

унапређивање здравља деце, њиховог правилног раста и развоја што подразумева следеће: 

 да има васпитну улогу у формирању позитивних навика у исхрани, посебно у 

навикавању деце на поједине намирнице веће биолошке вредности које се у породици 

недовољно користе; 

 да обезбеђује деци оне састојке који позитивно утичу на њихов психо-физички 

развој водећи рачуна о заступљености свих врста састојака (масти, беланчевина, 

угљених хидрата, витамина, минерала и слично) 

 поштовање културе дневне исхране (број оброка у току дана) водећи рачуна о 

временској распоређености. 

У установи се свакодневно спремало 280 доручка, 257 ручка и 280 ужина на основу 

јеловника који се прави на месечном нивоу.У изради јеловника учествовали су 

медицинске сестре, главни кувар, сарадник за исхрану и економ. 
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Редни 

број 

Оброци припремљени у кухињи 

(приближно)период од 1.ептембра до 16.марта 

Доручак  Ручак Ужина Укупно 

1. Дневно 192 179 186 557 

2. Месечно 4032 3759 3906 11697 

3. Годишње  28224 26313 27342 81879 

Редни 

број 

Оброци припремљени у кухињи 

(приближно)период од 4.маја до 31.августа 

Доручак  Ручак Ужина Укупно 

1. Дневно 48  43 46 137 

2. Месечно 1056 946 1012 3014 

3. Годишње  4224 3784 4048 12056 

 

5.1. Програм здравствене превенције 

 

У овој радној години континуирано се спроводила превентивна здравствена заштита. За 

спровођење мера превентивне здравствене заштите деце у установи одговорни су сви 

запослени.Кроз свакодневни рад предузимане су мере у циљу спречавања угрожености 

здравља и ширења болести. 

Основни циљ превентивно-здравствене заштите био је унапређење и очување здравља 

детета и формирање здравог, срећног и задовољног детета. 

Основни задаци превентивно-здравствене заштите били су: 

- јачање и заштита дечијег организма-што је подразумевало стварање адекватних услова 

у току боравка деце , негу, правилан распоред живљења, правилну исхрану; 

- систематски је праћен раст и развој деце кроз мерење ТТ и ТВ сваких 6 месеци;  

- вршена је дневна контрола здравственог стања деце, на основу изгледа детета, 

прегледа коже , видљиве слузокоже; 

- лекарска контрола здравственог стања деце приликом уписа у вртић, као и после 

прележане болести; 

- сарадња са Домом здавља-систематски преглед за предшколце , стоматолошки преглед 

за све узрасне групе, преглед на педикулозу (вашљивост); 

- дезинсекција и дератизација од стране Завода за ДДД Висан са којим наша установа 

има потписан уговор - 2 пута годишње ради се дезинсекција и дератизација 

комплетног објекта а 4 пута годишње дезинсекција и дератизација кухињског блока, 

почетком априла у дворишту се ради  третман против крпеља, ове године третман је 

радио и Завод за ДДД Висан и Либеро из Панчева. 

- сарадња са Заводом за јавно здравље Пожаревац – сваког месеца реализоване су 

следеће активности: контола хигијене радних површина, прибора и опреме за 
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рад,испитивање здравствене исправности намирница, преглед лица под здравственим 

надзором (санитарни преглед радника сваких 6 месеци) 

Резултати ових анализа говоре да је хигијена на завидном нивоу, и у овом периоду није 

било микробиолошке неисправности спремљене хране. Исто тако и брисеви са радних 

површина и са руку запослених одговарали су микробиолошким критеријумима 

Правилника о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, 

прераде и промета и Водича за примену критеријума за храну. 

Санитарна инспекција је често била присутна у кухињи, где је континуирано узимала 

брисеве са радних површина, руку и одеће радника. Одступања од прописаних 

микробиолошких критеријума није било. 

У подручним одељењима нема организоване исхране деце. Пракса од претходних година 

била је да Савет родитеља одлучује о избору понуђача, на основу претходно приспелих 

писмених понуда, а онда се склапа једногодишњи уговор. Ове радне године у свим 

подручним насељима родитељи су на родитељским састанцима постигли договор да сами 

својој деци доносе ужину.  

Од  2012. године у ПУ „Мајски цвет“ поштују се принципи ХАЦЦП система који 

подразумева анализу опасности и критичних контролних тачака у процесима припреме, 

производње и дистрибуције хране. 

У оквиру система постоји 10 процедура на основу којих се попуњавају записи (чек листе) 

који обухватају контролу свакодневног рада особља, тако да је испоштован основни циљ 

да деца добију квалитетну и здравствено безбедну храну која је елементарни услов 

здравог живота. Овај стандард нас обавезује на поштовање добре хигијенске праксе у 

производњи хране. 

Испоштована је норма да деца током боравка у Установи задовоље 75% укупних дневних 

енергетских потреба, јер је исхрана у детињству узрочно повезана са са здравственим 

проблемима у каснијем животу. 

Хигијенска исправност намирница праћена је кроз органолептичке прегледе и остављање 

узорака 72 сата у кухињи установе. 

Након завршетка ванредног стања, које је изазвало прекид непосредног рада установе од 

16.03.-11.05.2020. године, донет је посебан план превентивних мера по којима наша 

установа поступа у циљу спречавања ширења епидемије вируса Covid 19. 

Превентивне мере заштите у време трајања епидемије COVID 19  које ће се 

спроводити и поштовати у ПУ ''Мајски цвет'' Велико Градиште 

Поводом отварања предшколске установе (у даљем тексту установа) од 11.05.2020. 

године, у циљу превенције ширења вируса корона, потребно је појачати хигијенски надзор 
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у предшколској установи уз примену мера социјалног дистанцирања и мера дезинфекције, 

као кључних у спровођењу мера заштите, па је у том смислу треба применити следеће:  

1. Пре почетка рада, спроводи се прање, чишћење и дезинфекција простора, прибора и 

опреме, као и проветравање просторија. 

2. Установа ће обезбедити довољне количине личне заштитне опреме, средстава и прибора 

за чишћење и дезинфекцију. 

3. На улазу у објекат поставити дезобаријере, на свим улазима, као и дозер са средством за 

дезинфекцију на бази 70% алкохола. Улаз код спортске хале, је улаз који могу користити 

радници установе, како би се избегла гужва на друга два улаза на којима ће бити примана 

деца. 

4. Обавезно је прање или дезинфекција руку приликом уласка у објекат, као и прање руку 

деце при пријему у установу.  

5. Запослени су приликом уласка у вртић дужни да своје личне ствари одложе у 

гардеробне делове, а да телефон који уносе са собом дезинфикују пре уласка у радни 

простор. 

6. Свакодневно ујутру, пре уласка деце у просторију, обавезно је проветравање свих 

просторија у објекту установе, као и континуирано проветравање просторија током 

боравка деце у васпитној групи. 

7. Пријем деце обављаће се у складу са важећом процедуром поновног доласка детета 

након дужег одсуства уз потврду надлежног педијатра не старију од 7 дана. 

8.  Приликом доласка/одласка деце успоставља се процедура контролисаног уласка како 

се не би стварала гужва и како би се обезбедила препоручена дистанца од 2 метра, 

организовано је прихватање деце испред објекта (на улазу), децу ће прихватати 

медицинске сестре распоређене на превентиви.  

9. Јутарњи пријем деце биће вршен најкасније до 8 часова, како би се дезинфиковао 

међупростор (хол, ходници) у установи и обезбедило безбедно допремање хране до 

радних соба. 

10. Родитељи деце треба да носе маску и рукавице при доласку, такође дете у вртић 

доводи један родитељ, по могућности увек исти. 

11. Родитељи ће бити едуковани о важности остајања код куће деце са симптомима 

болести – респираторне, цревне инфекције, повишена температура и слично, или са 

сумњом на почетак болести (умор, губитак апетита и слично) у види флајера, 

информатора које ће припремити превентивна служба уз подршку стручних сарадника. 
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12. Едукацију запослених о обавези праћења сопственог здравственог стања и стања деце 

и придржавања поступка у складу са препорукама везаним за превенцију појаве болести 

Ковид-19 (укључујући поштовање социјалне дистанце и коришћења личне заштитне 

опреме) вршиће медицинске сестре распоређене на превентивним пословима у установи.  

13.Сви запослени треба да прате своје здравствено стање и да у случају појаве било каквих 

тегоба/симптома који могу да указују на респираторну инфекцију, односно Covid 19, 

(повишена телесна температура, кашаљ, краткоћа даха, отежано дисање, губитак чула 

укуса и мириса) одмах предузму мере изолације од деце у групи и других запослених , јаве 

се надређеном и удаље се са посла, потом се јаве изабраном лекару у Дому здравља по 

процедури која важи за све грађане под сумњом на Covid 19  и да до потврде да су здрави 

не долазе на посао. 

14. У случају појаве сумње или потврде на обољевање запосленог од Covid 19 директор 

установе је дужан да о томе обавести епидемиолога надлежног института/завода  за јавно 

здравље ради даљег поступања. 

15. Потребно је да сви запослени у установи смање учесталост својих социјалних 

контаката у свакодневним активностима, како би могућност заразе корона вирусом била 

сведена на минимум. 

16. При организацији рада, директор ће водити рачуна да запослени са хроничним 

болестима буду изложени минималним социјалним контактима. То значи да ће радници у 

непосредном в-о раду бити распоређени у групе са најмањим бројем деце, без потребе да 

се мешају са другим групама и запосленима, док ће остали запослени бити на својим 

радним местима са препоруком да са другим запосленима долазе у контакте само када је 

то због радних обавеза неопходно. 

17. Спроводиће се строга тријажа деце при пријему у објекат. Медицинске сестре које 

обављају тријажу ће након сваког прегледа уколико је имала контакт са дететом опрати 

руке топлом водом и сапуном. Користиће личну заштитну опрему – маску, рукавице, 

визир, радну униформу. Мериће телесну температуру бесконтактним топломером при 

доласку детета. При свакој сумњи на постојање респираторне болести, дете се не прима у 

колектив без потврде педијатра да је здраво за боравак у колективу. 

18. Установа ће појачати хигијенске мере у целом објекту уз чешћу примену мера текуће 

дезинфекције простора, површина и предмета, укључујући играчке, површине и предмете 

који се често додирују (прекидачи за светло, кључеви, ручке ормарића, судопера, столови, 

столице, објекти за играње у дворишту и слично). 

19.Обезбеђено је да приручна апотека у простору установе коју користе сестре на 

превентиви, садржи: безконтактне топломере, дезинфекционо средство, алкохол 70%, 

тупфере, вате, комадне газе. 
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20.  Препоручује се боравак и игра деце на отвореном простору, у дворишту вртића, кад 

год је то могуће, али тако да при томе не долази до мешања деце из различитих група. 

21.  Неће се мешати групе и васпитачи, у складу са препоруком социјалног дистанцирања. 

Боравак деце је организован тако да се међусобни контакт различитих васпитних група 

деце (смештених у одвојеним просторијама) максимално избегне, у складу са 

могућностима: одвојено време за игру уз организовање игара у истим мањим групама – 

боравак на отвореном, примене хигијенских мера пре оброка, током служења оброка и 

слично. 

22. Неће бити дозвољено, као што је и иначе пракса, да деца међу собом деле храну. За 

столом деца треба да седе на удаљености од 2 метра, толика треба да буде и раздаљина  

током спавања. 

23. За игру ће се користити само играчке које се могу прати и дезинфиковати, мекане, 

плишане играчке биће привремено уклоњене. Неће се  мешати играчке између васпитних 

група и деце пре него што се оперу и дезинфикују. Биће уклоњени сви предмети који су 

тешки за одржавање и дезинфекцију – теписи, украси који се тешко перу и слично. 

24. Успостављена је  јасна процедуру за прање, дезинфекцију и одлагање чистих и 

„прљавих“ – коришћених играчака како би се спречило њихово укрштање. Прање и 

чишћење играчака обављаће помоћно особље ван домашаја деце, након што деца напусте 

радни простор у којем бораве. 

25. Прибор и средства за чишћење и дезинфекцију морају се држати ван домашаја деце и 

не смеју се примењивати у непосредној близини деце, како би се избегло удисање 

евентуалних испарења. 

26.  Посебна пажња биће посвећена у смислу појачаних хигијенских мера у случају прања, 

умивања, храњења, држања у наручју деце. 

27. Током мењања пелена у млађим групама, строго ће се поштовати процедура 

одржавања хигијене руку пре и након замене и одлагања пелена. Након замене пелена, 

обавиће се и прање руку детета, као и прања и дезинфекција површина и завршног прања 

руку након спроведене процедуре. 

28.  Прање руку деце биће чешће и трајаће мало дуже, а обавезно након кијања, кашљања, 

плача, пре и после конзумирања хране. У случају пружања помоћи при прању руку детету, 

особље мора након тога опрати своје руке. 

29. Обавезан је надзор васпитача/медицинских сестара-васпитача при прању руку деце. 
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30. При коришћењу дезинфекционих средстава водиће се рачуна о правилној примени у 

складу са упутством произвођача, везаном за намену, концентрацију, начин примене и 

неопходно контактно време. 

31. Редовно, у складу са временских приликама, природним путем – отварањем прозора, 

проветравати просторије, посебно просторије за боравак деце. Не користити вештачку 

вентилацију –клима уређаје. 

32.  Дневни одмор – спавање организовати тако да се деца на креветима позиционирају по 

принципу „ноге – глава“ уз препоручену раздаљину од 2 метра. Обезбеђени су 

појединачни кревети и постељине за свако дете и строго ће се водити рачуна да се не 

мешају постељине. Постељину и друге тканине прати машински на температури 60-90 С, 

користећи уобичајен детерџент за рубље, најмање два пута недељно. 

33. Особе које раде на припреми и дистрибуцији хране носиће маске и рукавице и 

спроводити мере појачане личне хигијене, посебно учесталог прања руку и мере појачане 

опште хигијене. Главни и помоћни кувар неће излазити из кухињског простора. Помоћно 

особље које је одредио директор  ће достављати храну од кухиње до радних соба. Храну 

ће деци делити васпитачи, односно медицинске сестре-васпитачи. 

34. Приликом припреме хране строго ће се придржавати принципа добре хигијенске 

праксе у припреми и манипулацији храном, са циљем смањења увек присутних ризика за 

све болести преносиве храном, посебно значајне у условима организоване колективне 

исхране. 

35. Спроводиће се појачане едукативне активности са децом, са циљем лакшег разумевања 

и усвајања нових правила поступања о важности: а) честог и правилног прања руку 

(минимум 20 секунди – нпр. уз неку песмицу), б) кашљања и кијања у подлактицу, в) 

социјалног дистанцирања које треба осмислити кроз игру деце – разместити их да седе на 

удаљености једни од других – нпр. да вежбају да рашире руке и „машу крилима“ тако да 

се не додирују, г) избегавање додиривања лица. 

36. На видним местима, првенствено на улазима у установу, биће постављени едукативни 

постери са препорукама о превентивним активностима. 

37. Васпитачи и медицинске сестре-васпитачи ће контролисати разлоге одсуства 

пријављене деце за боравак у вртићу, контактирати родитеље, а по потреби и педијатра 

надлежног Дома здравља. 

38. Неће се спроводити организоване групне активности у објекту (приредбе и слично), 

као ни организоване посете местима где се очекује окупљање већег броја људи (излети, 

позоришта и слично), екскурзије итд. 



19 
 

39. Обезбеђене су две просторије за изолацију у случају појаве симптома болести детета 

током боравка у објекту. Група ''Пинокио'' за изолацију деце предшколског узраста и 

група ''Чаролија'' за изолацију деце јасленог узраста. 

40.  Код сваке промене здравственог стања, дете ће бити изоловано у собу за изолацију, 

одмах ће се обавестити родитељи / старатељи и, у најкраћем року, дете ће се упутити 

лекару. У случају да се ниједан родитељ не јави на позив, позвати службу Хитне 

медицинске помоћи. У случају да медицинска сестра није у објекту у тренутку када 

васпитач примети симптоме код детета, поступити у складу са протоколом и правилима 

успостављеним у установи. Уколико се врши мерење телесне температуре обичним 

топломером (препоручено само код деце код које се сумња на повишену температуру), 

обавезна је дезинфекција топломера након мерења, као и хигијена руку. 

41. До доласка родитеља дете мора бити под сталним надзором. У соби за изолацију 

медицинска сестра или други одрасли, обавезно користи рукавице и маску, тако да маска 

прекрива уста и нос. Дете смирити, контролисати телесну температуру, раскомотити, 

напајати топлим напицима и спроводити адекватну негу до доласка родитеља или 

лекарске службе. Након одласка детета обавестити управу и надлежни завод за јавно 

здравље, просторију очистити и дезинфиковати, обавезно променити маску и радну 

униформу. 

42. Провериће се здравствено стање остале деце која бораве у групи где је 

идентификовано дете са одређеним симптомима као што је повишена телесна температура 

и сваки сумњив случај ће се изоловати. 

43. Биће обезбеђена места за хигијенско одлагање отпада у вртићу (хигијенских маски и 

слично). Отпад ће се одлагати у кесе смештене у канте са педалом за ножно отварање, или 

отворене, како би се избегло додиривање површине канте. Кесе са отпадом завезати пре 

одлагања у контејнер и даље третирати у складу са процедуром за управљање уз 

прописане мере заштите. 

44. Физички размак од 2 метра у затвореном простору биће спроведен међу свим 

запосленима, као и између деце и других запослених (административно особље). 

45. Сво особље установе мора да носи маске, тако да маска прикрива уста и нос, као и да 

редовно спроводе мере личне хигијене, посебно прање руку сапуном и водом у трајању од 

најмање 20 секунди или средством на бази 70% алкохола. Не додиривати лице, посебно 

уста, нос и очи пре прања или дезинфекције руку. Обавезност ношења рукавица 

дефинисана је само у одређеним ситуацијама, приликом храњења, пресвлачења деце, као и 

у другим ситуацијама које су претходно наведене. 

46. Сви радници који улазе у просторије које користе деца морају да носе радне униформе 

и користе обућу која је намењена за ношење само у предшколској установи. Униформе 
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прати на температури 60-90С, бар два пута недељно, а обућу дезинфиковати свакодневно, 

посебно пре почетка рада, употребом 70% алкохола користећи ручне прскалице или боце 

са распршивачем.  

47. У случају потврде Ковид-19 инфекције, простор у коме је особа боравила не 

користити. Отворити спољна врата и прозоре да би се простор проветрио. Пре чишћења 

простора сачекати бар 24 сата. Детаљно опрати и дезинфиковати простор, површине, 

прибор, опрему и друго наменским дезинфекционим средствима у складу са упутством 

произвођача, уз обавезно коришћење личне заштитне опреме. 

6. Реализација програма васпитно-образовног рада 
 

6.1.  Нега и васпитање деце узраста од 12 до 36 месеци 

 

Основама програма васпитно-образовног рада са децом до три године дефинисани су 

услови које дете треба да има у предшколској установи. То су: простор, опрема, 

организација установе као целине, кадра који ради са децом, дневног распореда живота и 

активности у установи, опште атмосфере која влада у установи, стварање могућности 

разноврсних физичких, перцептивних, социјалних, емоционалних и когнитивних 

искустава детета. 

Циљ васпитног рада на овом узрасту је стварање повољне васпитне средине у којој ће дете 

стварати искуства по свом сопственом програму организованом системом садржаја и 

метода, искуства преводити у сазнање откривањем себе и своје околине коју ће мењати 

сходно својим могућностима. 

Основни задатак васпитно - образовног рада је да чува, подстиче и оплемењује изразе 

детета у односу на околину поштујући његову индивидуалну особеност у откривању и 

мењању света око себе. Из овако дефинисаног основног задатка васпитно-образовног рада 

проистичу и посебни задаци у различитим облицима развоја као што су: физички, 

емоционални, социјални и когнитивни развој. 

Одржавање физичког здравља детета, правилан моторички развој, стварање и подстицање 

позитивних навика (хигијенских, социјалних, етичких и сл.) представља суштину 

физичко-сензибилног развоја детета. 

Уколико се у контактима са вршњацима очува спонтаност и отвореност детета за 

доживљаје, задовољства и радости, пружа се могућност за стицање самосталности и 

поверења у своје способности те можемо рачунати на стабилан емоционално-социјални 

развој детета. 
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Општа начела васпитања: 

1. Васпитни рад се обављао по општим начелима васпитања педагошко -

психолошког деловања на дете као субјекта у активној интеракцији: 

 Дете је активан субјекат у васпитном процесу; 

 Поштовано јединство васпитања и неге детета; 

 Програмски садржаји реализовани су у природним ( животним) ситуацијама; 

 Стварање повољне васпитне средине подразумева повољну емоционално-

социјалну климу; 

 Активност је обухватала само заинтересовану децу и траје док има 

заинтересованог појединца; 

 Радило се на постављању правилног распореда дневног живљења у установи; 

 Поштовала су се начела индивидуалности. 

 

2. Стручна и хумана нега је подразумевала: 

 Контролу неге коже; 

 Контролу болести која се лако преноси у колективу (шуга, вашљивост, 

запаљење дисајних органа и друге инфективне болести); 

 Спречавање физичког повређивања детета: пад, опекотина, гутање страног 

предмета; 

 Топло обраћање при храњењу, успављивању, облачењу, за време шетње и 

других активности на отвореном; 

 Поштовање личности детета. 

 

3. Индивидуалне разлике и њихово доследно поштовање у свим фазама: 

Опште је позната различитост деце по свом физичком изгледу, по интелектуалним 

способностима, биоритму, моторичкој спретности и низу карактеролошких особина, као и 

по темпераменту. Васпитачи и медицинске сестре-васпитачи успостављале су двосмерну 

комуникацију на релацији васпитач-дете-родитељи на такав начин како би се схватило да 

те разлике нису психо-физички поремећај сам по себи, али да врло лако могу постати 

уколико се интеракција и степен аспирација постави чак и изван ''зона будућег развитка'' 

(Виготски). 

4. Ритам живљења деце у установи изводио се: 

На самом почетку живота детета у једној сасвим другачијој социјалној средини, васпитач 

је био дужан да у комункацији са родитељима  има увид у актуелни ниво развијености 

свих дететових навика. Ако су навике неизграђене или дисхармоничне у сардњи са 

родитељима изграђивао их је или их хармонизовао. То су чинили после периода 

адаптације. Ритам живљења био је прилагођен психо-физичким потребама детета и 

истовремено служио развијању активности и личности детета и по потреби се мењао и 

прилагођавао. 
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5. Период адаптације у установи: 

Овај период је веома битан и његово трајање се везује за индивидуални социо-

емоционални сложај детета. Поред тога у значајној мери процес адаптације као и његово 

трајање зависило је и од спољашњих фактора: сарадња са породицом, организација услова 

за прилагођавање детета условима у вршњачком колективу. 

У првим данима борaвка у установи организовао се краћи временски период боравка, а 

онда се постепено повећавао до крајње границе-завршетак адаптације детета.   

6. Сарадња са породицом у васпитном процесу:  

Веома битна карика у васпитном ланцу је породица. Стога је важно да родитеље 

придобијемо за сарaдњу, али не као пуке посматраче, већ као партнере и активне 

сараднике, на шта нас и упућују основе програма васпитног рада.Како је на овом узрасту 

емоционалана веза родитељ - дете изузетно јака, заинтересованост родитеља се усмерава 

ка подстицању развојних потенцијала детета. При томе се водило рачуна о степену 

образовног нивоа самог родитеља и у складу са тим интеракција се осмислила и правилно 

дозирала. Треба напоменути да се сарадња са породицом, као и васпитно-образовни рад у 

целини за време ванредног стања одвијао у потпуно новим и за све нас непознатим 

околностима, на начин који је за све учеснике био велики изазов. Оно што је остварено 

као добит у оваквом процесу рада јесте већи степен упознавања и укључености породице 

у васпитно-образовни рад са дететом. Родитељи су кроз сарадњу са васпитачима 

свакодневно добијали педагошке савете и упутства како да раде и поступају са децом у 

различитим ситуацијама, сматрамо да је овакав вид комуникације на релацији васпитач – 

родитељ оснажио породицу за вршење своје примарне улоге у васпитању детета. Такође, 

родитељи су стекли бољи увид у начин рада са децом у вртићу, као и у садржаје који се 

деци нуде у предшколском периоду. 
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6.2. Васпитно-образовни рад са децом од три године до припремног 

предшколског програма 

Основе програма васпитно-образовног рада са децом узраста од три године до поласка у 

школу дефинисане су као јединствена и целовита концепција разрађена у моделима ''А'' и 

''Б''. У току 2019. године донете су јединствене Основе програма предшколског васпитања 

и образовања, симболично назване ''Године Узлета.'' Нове основе се у предшколске 

установе уводе сукцесивно, наша установа је планирана за 2022. годину. У предходној 

радној години, установа је, као и претходних година, радила по моделу ''Б'' који садржи 

начела, циљеве, систем активности, делимичне програмске садржаје, организацију 

живота, сарадњу са породицом, сарадњу са школом и сарадњу са локалном заједницом. 

Схватајући битну улогу породице васпитачи су подстицали васпитање деце на основама 

које су створене у породици. Сарадничка веза родитеља и установе грађена путем акција и 

активности које свима представљају задовољство, обнављају или појачавају сигурност, 

буде жељу за контактима, игром, радозналост за нова сазнања о свом детету, другој деци и 

омогућавали су опуштање и уживање у дружењу. 

Овим је унапређиван процес развоја и учења који се одвијао у васпитној групи, установи и 

породици. У претходној радној години породица је додатно била носилац васпитно-

образовног процеса, па се у току пролећа 2020. године, велики број активности одвијао 

код куће, уз подршку коју су васпитачи пружали деци и родитељима. На основу 

непосредног увида, увида у педагошку документацију, као и на основу извештаја о раду 

васпитача представника различитих узраста у стручним телима, можемо закључити да се 

на овом узрасту највише пажње придавало следеђим активностима у оквиру области 

развоја: 

Физички развој 

Деца су кроз физичке активности упознавала боље своје тело, стицала богата моторичка 

искуства, радило се на развијању свих мишићних група. Затим усавршавање чулних 

органа: вида, слуха, додира, мириса, укуса. Рађено је на самосталности приликом 

задовољавања хигијенских потреба, као и на правилном усвајању навика. 
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Социо-емоционални развој  

Кроз социо-емоционални развој, практиковане су активности које свакодневно подстичу 

ширење социјалног искуства. То је подразумевало почетак разумевања других људи, 

основних друштвених односа, разумевање уже друштвене заједнице у којој дете одраста, 

познавање и разумевање друштвених догађаја и односа у средини у којој деца живе. 

Овоме је доприносила стална интеракција коју дете има са вршњацима и са одраслим 

особама. Рађено је на развијању способности вербалне и невербалне комуникације. 

Стваране су ситуације у којима се код деце развијао почетак свести о сопственим 

мислима, осећањима, потребама, жељама, намерама и слично. Својим ставом према деци и 

родитељима васпитно особље се трудило да код деце подстиче емоционалну стабилност, 

осећање сигурности, припадања и поверења. Деца су подстицана да исказују своје 

емоције, као и да буду емпатични према осећањима и емоцијама других људи. 
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        Когнитивни развој 

Кроз разноврсне активности деца су учена да разликују живи од неживог света, затим 

основна својства живих бића и животних процеса. Упознавање биљног и животињског 

света, као и човека и његовог поређења са другим живим бићима. Деца су откривала 

материјални свет кроз свакодневно уочавање, откривање одређених појава, кроз огледе и 

експерименте уочавали су различите односе и појаве. Из логичко - математичких 

активности најчешће су рађени скупови, величине, бројеви, практични задаци серијације и 

класификације. Познавање простора око себе, положај предмета, правац кретања (лево, 

десно, испред, иза, изнад, испод, доле, горе и слично). Затим структурирање времена, 

сналажење у времену на основу практичног искуства из свакодневног живота (оброци, 

спавање, викенд и слично). Стицана су и основна искуства из саобраћаја који доприносе 

дечјој сигурности на улици. 

               

Комуникација и стваралаштво 

Гласовна култура негована је кроз обраћање пажње на дисајне органе, правилну 

артикулацију гласова, правилно изговарање речи и реченица. Обраћана је пажња на 
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изговор речи у складу са нормама књижевног језика, на интонацију, способност да се 

јасно и разумљиво изговара свака реч. На способност комуницирања која подразумева да 

се саслуша и разуме саговорник. Способност да се јасно изражавају мисли, осећања. Са 

децом се радило на упознавању књижевности, да се саслуша, разуме, доживи и запамти 

оно што је прочитано.Причање и препричавање прича. Богаћење речника и граматички 

правилан говор. Свестрану помоћ приликом корекције гласовних неправилности код деце, 

васпитачима у раду пружа логопед. 

Што се стваралаштва тиче, циљеви ликовних активности били су подстицање развоја 

стваралачких слобода, да дете само бира теме, технику којом ће стварати. Развијање 

посматрања, доживљавања и уочавања лепог. Активности у песку, игре и активности 

тестом, пластелином, игре и активности отискивања шаблона. Рађене су активности са 

најразличитијим материјалима: папир, природни материјали, отпадни материјали, 

скулптуре из природе и сл. Ликовно је повезивано са плесом, позориштем, филмом. Што 

се музике тиче активности су биле усмерене на комуницирање путем звукова, гласова, 

различитих тоналитета и боје звука. Певање песама уз покрет или музички инструмент 

(најчешће клавир), затим свирање, различите музичке игре, плес, развијање осећаја за 

ритам. 

                 

Драмске активности подразумевале су развој имагинације и стваралаштва, способност 

посматрања и подражавања говора, гласова, израза лица, геста, држања тела. Опонашање 

других људи и животиња. Способност невербалног комуницирања путем геста. Стицање 

социјалних искустава кроз играње улога. Стицање елементарних сазнања о позоришту и 

драмској уметности уопште. 

  Облици и садржаји сарадње са родитељима: 

 стална размена информација о развоју, понашању и активностима у 

установи и породици; 

 упознавање са новим сазнањима о развоју и васпитању деце; 



27 
 

 поступцима у васпитању из области медицине, психологије, 

педагогије и других релевантних наука; 

 размена едукативног и информативног материјала везаног за дечији 

развој и напредовање; 

 дружење родитеља, васпитача и деце било је увек осмишљено и 

вођено ка заједничком циљу. Веома је било битно међусобно усаглашавање поступака 

одраслих: родитеља и васпитача. 

 улоге родитеља су биле различите: родитељ-активан учесник 

(радионице са децом), родитељ-посматрач, родитељ-координатор. У раду код куће, 

односно онлајн раду на даљину за време ванредне ситуације,  родитељи су добили 

додатни изазов да уз подршку васпитача са децом раде на реализацији васпитно-

образовних циљева и задатака који се у уобичајеним околностима реализују у 

предшколској установи. 

 

                  
 

 

 

6.3. Реализација припремног предшколског програма у 2019/2020. години  

 

У предходној радној години у Предшколској установи ''Мајски цвет'' у Великом Градишту 

120 детета похађало припремни предшколски програм и то 36 детета у подручним 

васпитним групама и 85 детета у централној установи.  

Циљ припремног предшколског програма је непосредно припремања деце за школу,  

допринос њиховој зрелости или готовости за живот и рад који их очекује у основној 

школи. Зрелост деце за полазак у школу подразумева такав ниво физичког и психичког 

развоја који ће детету омогућити да задовољи захтеве који ће му бити постављени у току 

наставног процеса у школи. Циљеви се остварују кроз систем активности који доприноси 

остваривању појединих аспеката развоја и дечје личности у целини, будући да теже 
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стицању искуства и сазнања а остварују се у складу са потребама и могућностима сваког 

детета.  

Реализованим активностима у припремним групама допринели смо: интелектуалној, 

физичкој, социјалној, емоционалној и мотивационој спремности деце за полазак у школу. 

Кроз специфичне задатке код деце је подстицано осамостаљивање, јачање социо-

емоционалних веза, физички развој, подршка сазнајном развоју, неговање радозналости, 

подстицање креативности и поштовање индивидуалности. 

Програм припреме за школу одвијао се кроз области у које су сврстани васпитно-образовни 

садржаји и активности, и то:   

 Развој говора: графомоторичке вежбе, развој комуникационих способности, 

богаћење речника, неговање граматички правилног говора, вербално изражавање и 

комуникација, монолошки говор и причање, говорне игре, неговање говорног 

стваралаштва, упознавање са дечјом књижевношћу. Важно је истаћи да интеграција ових 

активности доприноси развоју сазнајних способности, перцепцији, комуникацији, 

друштвености, говору, машти, стваралаштву.  

                                   
 

 

 Припрема за почетно читање и писање: Увођење у свет писане речи, развијање 

интересовања, гласовна анализа речи, препознавање натписа, имена, правилна употреба 

прибора за посање, утицај на развијање фине моторике. 

 Развој почетних математичких појмова: Развијање појма геометријских облика, 

поређење и процењивање, линије и тачке, облици, образовање скупова, бројност скупова, 

временско сазнање. Све ово је функцији развијања логичког мишљења и сазнајних 

способности. Ова сазнања су полазиште за развој логике, интелектуалних активности, 

процеса опажања и схватања просторних односа. 
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 Упознавање природне и друштвене средине: Живи свет, животиње, биљке, човек, 

материјални свет, заштита животне средине (наши предшколци су посебно узели учешћа 

у реализовању активности у оквиру Еко-недеље, и обележавању важних датума за 

екологију, као што је Светски дан здравља), човек као друштвено биће, рад људи, 

саобраћајно васпитање. Предшколци су и ове радне године посетили бројне  институције 

у нашој околини и том приликом се упознала са бројним занимањима и радом људи. 

                 

              
 

Деца на њиви и  Градској пијаци 

 

 Физичко васпитање: Физички развој, развој опажања, јачање здравља и одржавање 

хигијене. Свакодневно су реализоване вежбе за све мишићне групе, кад временски 

услови дозвољавају деца вежбе изводе у дворишту вртића, на свежем ваздуху. Усвајање 

хигијенских навика је од изузетног значаја, и ту је посебан акценат стављан на рад са 

децом која први пут бораве у вртићу, као и на децу из маргинализованих друштвених 

група (деца ромске националности, деца из социјално угрожених породица).  
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 Ликовно васпитање одвијало се кроз низ креативних активности: цртање, сликање, 

обликовање, естетско доживљавање и процењивање. Ове године наши предшколци су 

поред рада у вртићу, реализовали бројне активности код куће уз помоћ и подршку 

родитеља и васпитача, који су своју подршку пружали путем дигиталних медија за време 

трајања ванредног стања.  
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Сарадња између основних школа и наше установе одвијала се кроз следеће облике: 

 Заједнички састанци васпитача и учитеља првог разреда ради договора о 

предстојећој сарадњи; 

 Заједничко коришћење објеката, терена, разних просторија; 

 Заједничке приредбе деце из школе и вртића у сеоским школама, поводом Нове 

године и Светог Саве; 

 Сарадња стручних служби: свакодневна размена искустава, упис деце у први 

разред, како припремити дете за полазак у први разред и сл. 

 Школе и вртић су сарађивали и путем дигиталних медија за време ванредне 

ситуација и васпитно – образовног рада на даљину. Сарадња се највише 

односила на упис предшколаца у први разред, саветодавну подршку дрци и 

родитељима, подршку са циљем остваривања социјалних права поредице и сл. 

 

6.4. Васпитно-образовни рад на даљину, за време ванредних 

околности изазваних епидемијом вируса Covid 19 -  ''Вртић у породици'' 

 

У периоду од 16.03. до 11.05.2020. године, за време трајања ванредног стања у 

нашој републици, установа је спроводила васпитно – образовни рад на даљину, у складу 

са препорукама које је прописало надлежно Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја. Након укидања ванредног стања, 11.05.2020. године вртић почиње да ради, али с 

обзиром на посебне мере у циљу здравствене заштите и апел на родитеље да не доводе 

децу уколико то није једино решење за збрињавање детета, наставља се рад на даљину 

који траје до 29.05.2020. године. 

Установа је за време ванредних околности функционисала по посебном Плану 

приоритетних активности у ПУ ''Мајски цвет'' за време трајања епидемије Covid 19. 

Детањан план је дат као прилог уз годишњи извештај о раду установе. Васпитно – 

образовни рад се одвијао путем дигиталних медија. На основу истраживања које је 

спровео стручни тим установе (педагог, психолог, логопед) у раду на даљину учествовало 

је око 80% деце од укупног броја деце уписане у установу. Планирање васпитно-

образовног рада се реализовало путем састанака на вибер групама, на седницама 

Педагошког колегијума који се састајао једном недељно у скраћеном саставу, као и у 

складу са договором, могућностима, предлозима и идејама које смо добијали од осталих 

запослених и родитеља. Евиденцију су васпитачи и стручни сарадници водили на 

недељном нивоу, кроз посебне табеле за праћење васпитно образовног рада на даљину, 

које је сачинила стручна служба. Уз договор директора са стручним сарадницима и 

васпитачима, договорено је да се активности које се реализују на овакав начин уписују и у 

Књиге васпитно – образовног рада, с обзиром да су их васпитачи на почетку ванредног 

стања однели својим кућама. Овакав систем је врло брзо профункционисао. Препреке су 

биле недостатак дигиталних средстава код мањег броја запослених и појединих породица, 
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као и недовољна дигитална писменост појединих радника. У овом периоду посебну 

пажњу смо посветили - заштити здравља и безбедности свих нас, како у раду са децом, 

тако и путем промоције на друштвеним мрежама. Бројни текстови и корисни садржаји су 

промовисани на овакав начин. Стручни сарадници су се трудили да кроз презентације које 

су дељене породицама и кроз саветодавну подршку пруже охрабрење породицама и 

помогну им да се снађу у новонасталим околностима. Васпитно-образовни рад се и путим 

онлајн рада одвијао у складу са садржајима који су дати у Годишњем плану рада установе, 

основна разлика је била та што су родитељи имали већи подстрек да сами предлажу 

активности, садржаје који су њиховој деци били инспиративни у датим околностима. 

Активности су јаслене и предшколске групе слале углавном на недељном нивоу, док су 

припремне предшколске групе имале дневну реализацију активности. Докази о васпитно – 

образовном раду на даљину налазе се како у недељним извештајима, тако и у 

електронским портфолијима, који су богати мноштвом фотографија из овог периода, неке 

од садржаја и активности прмовисали смо и на нашем званичном сајту и фејсбук групи 

установе. Поред ових активности, велики број запослених је узео активно учешће на 

вебинарима и другим онлајн обукама које су реализоване за време ванредне ситуације. 

Професионални развој се најчешће односио на теме везане за унапређивање дигиталних 

компетенција запослених, као и на пружање психолошке подршке породицама у 

ванредним околностима. Стручни сарадници су први пут у установи спроводили онлајн 

анкетирање родитеља и запослених, а добијени резултати су одмах коришћени како би 

унапредили рад и сарадњу на даљину. Планови и мере које су спровођене у оваквим 

околностима дате су као прилог уз годишњи извештај о раду установе. 

 

Приказ појединих активности које су се одвијале за време реализације васпитно – 

образовног рада на даљину 
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34 
 

    

   

  



35 
 

  

                           

 6.5. Извештај о раду тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања у радној 2019/2020. години 

Чланови Тима за заштиту од насиља  у радној 2019/20.години су: 

1. Славица Јанковић, директор Установе 

2. Милан Митић, представник запослених 

3. Мартина Париповић, представник запослених 

4. Милена Митић, представник запослених 

5. Светлана Паљић, представник запослених 

6. Жаклина Гајић, представник запослених-координатор 

7. Милица Јовановић, представник запослених 

8. Јелена Миљковић, представник запослених 

9. Јелена Милошевић-представник запослених 

10. Слађана Ивковић - представник здравствених радника 

11. Јасмина Мишић, представник МУП – а. 
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Тим се у току 2019/20.године састао три пута . У оквиру Дечије недеље реализоване су 

бројне активности које су биле у складу са слоганом дечије недеље ''ДА ПРАВО СВАКО – 

ДЕТЕ УЖИВА ЛАКО'' , тим је подржао активности, тако што је педагог уз подршку осталих 

чланова тима и стручних сарадника израдила картице са дечијим правима и одговорностима, 

које се користе у пару ''Имам право да.... али и дужност да...''. 

Тим је на Васпитно-образовном већу, одржаном 06.11.2019.године, на ком су 

присуствовале све структуре запослених, одржао постер презентацију под називом ''Врсте, 

нивои насиља, и превентивне мере у ПУ.'' Садржај презентације трајно је изложен у зборници 

васпитача.  

Према плану активности 16.11.2019.године, обележен је ''Дан толеранције'', све 

васпитне групе учествовале су реализујући одговарајуће активности на тему ''другарство и 

толеранција'', у складу са узрастом деце. 

Тим се у другој половини радне године није састајао због ванредних околности, све до 

августа месеца када је усвојен извештај о раду тима, као и план за наредну годину. 

Следи табеларни приказ реализованих активности у току радне 2019/2020. године: 

Активности Начин реализације и 

праћења 

Носиоци 

активности 

Реализовано 

Састанак Тима за 

заштиту деце од 

насиља,усвајање Плана 

радаТима за заштиту од 

насиља,злостављања и 

занемаривања 

разговор, договор, израда 

плана, педагошка 

документација, извештаји 

тим за заштиту од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

ДА 

Оглашавање имена 

чланова Тима на 

огласној табли 

предшколске установе 

Обавештење о члановима 

Тима на огласној табли 

Координатор Тима ДА 

-Информисање 

 -запослених 

-родитеља 

-деце 

-Управног одбора 

-Савета родитеља 

-В.О. веће 

-интерни састанци по 

објектима 

-панои за родитеље 

-Тим за заштиту на 

нивоу Установе 

-васпитно особље 

-стручна служба 

ДА 

Подстицање: 

-ненасилне 

комуникације, 

-дечјег развоја, 

-дечјег самопоштовања 

Реализација: 

-Подстицање дечјег 

самопоштовања. 

 Релизујуј се  по потреби 

у целини или у 

сегментима. 

-васпитачи, све 

васпитне групе, 

родитељи 

ДА 

Развијање свести детета 

о његовим правима 

-доношење правила 

ненасиља у групи 

-упознавање деце са 

њиховим правима (Буквар 

дечјих права) 

-илустрација дечјих права 

-заједничко доношење 

правила ненасиља у 

свакој  групи и истицање 

-васпитачи, све 

васпитне групе 

ДА 
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на видно место 

Сарадња са Центром за 

социјални рад 

-оствариће се сарадња по 

потреби у ситуацијама 

сумње на насиље, 

злостављања, 

занемаривања и осталим 

ситуацијама када се јави 

потреба за сарадњом  са 

овом институцијом 

Извештаји 

Тим за заштиту од 

насиља 

ДА 

Сарадња са 

Здравственом службом 

- Извештаји 

-оствариће се сарадња по 

потреби у ситуацијама 

сумње на насиље, 

злостављање и 

занемаривање 

Тим за заштиту од 

насиља 

ДА 

Сарадња са МУП-ом Укључивањезапослених у 

МУП – у уТим, 

Извештаји 

Тим за заштиту од 

насиља 

ДА 

Постер презентација за 

запослене у ПУ, под 

називом: ''Врсте, нивои 

насиља, и превентивне 

мере у ПУ.'' 

Педагошка документација Педагог, Тим ДА 

Стварање безбедне 

средине (у 

соби,холу,дворишту) 

свакодневни увид и 

предузимање мера 

осигурања безбедности 

деце 

-васпитно особље 

-помоћно особље 

 

ДА 

Обезбеђивање сталног 

надзора над децом 

стално присуство 

васпитног особља и 

одрасле особе током 

боравка детета 

васпитно особље ДА 

Доношење правила 

понашања у 

групама/вртићу као и 

начина реаговања 

приликом кршења истих 

-радионице 

-игре 

-израда паноа са донетим 

правилима понашања 

-васпитно особље 

-деца 

-родитељи 

-стручни сарадници 

ДА 

Формирање ставова, 

развијање толеранције, 

разумевања, прихватања  

различите врсте 

активности 

-радионице 

-дружења 

-посете 

-активности путем 

дигиталне комуникације 

-васпитно особље 

-деца 

-родитељи 

 

ДА 

Подстицање и развијање 

поверења родитеља за 

проблеме деце-јачање 

компентенције 

-појединачни и општи 

родитељски састанци 

-индивидуални састанци 

-васпитно особље 

-Тим за заштиту 

деце од насиља, 

- стручна служба 

ДА 

Благовремено реаговање 

на све облике насиља 

Педагошка 

документација, извештаји 

Тим за заштиту од 

насиља 

ДА 
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Саветодавни рад са 

децом и родитељима 

деце где постоји сумња 

да деца трпе насиље, 

који врше и који су 

посматрачи насиља 

Педагошка 

документација, извештаји 

Тим за заштиту од 

насиља, стручна 

служба 

ДА 

Евалуација рада Тима, 

годишњи извештај о 

раду Тима 

Извештај, анализа рада  

Тим за заштиту од 

насиља, стручна 

служба 

ДА 

 

6.6.Извештај о реализацији програма инклузивног васпитања и образовања 

 

Годишњи извештај подноси Тим за инклузивно образовање. У радној 2019/20.години, 

ТИО у нашој предшколској установи чинили су:   

1. СлавицаЈанковић - директор 

2. Jелена Блажевић Богдановић - логопед/координатор тима 

3. Марија Стојановић - психолог 

4. Милена Ђуричић – васпитач 

5. Марија Живановић– васпитач 

6. Светлана Паљић- васпитач 

7. Раница Миленковић- васпитач 

8. Радица Миленковић – медицинскасестра – васпитач 

9. Маја Богосављевић – васпитач 

10. Милица Јовановић-медицинска сестра-васпитач 

11. Невена Миловановић-васпитач-приправник. 

 

Поштовани су принципи инклузивног образовања и индивидуализације у В-О раду. Тим је 

водио рачуна о васпитачким компетенцијама, као и едуковању родитеља кроз 

индивидуалне и саветодавне разговоре, кад год је за тим било потребе. Укупан број деце 

са педагошким профилом у овој радној години је 5, а према деци се спроводио 

индивидуализован начин у раду. Успостављена је стална сарадња са породицом у циљу 

што већег деловања на дечји развој, како у вртићу тако и код куће. У раду са децом поред 

васпитача учествовали су и педагог, психолог и логопед .Водећи се принципом 

поверљивости, свако дете са израђеним педагошким профилом има тим за подршку 

развоју који чине васпитачи из групе, родитељи и стручни сарадници. Трудимо се да нам 

родитељи буду активни сарадници и да се узајмно допуњујуемо и подржавамо у циљу 

заједничког деловања на развој детета. 

Поред сарадње са Интерресорном комисијом, у чијем су раду педагог и логопед 

учествовали као повремени чланови, сарађивали смо са Центром за социјални рад, 

Педијатријском службом Дома здравља, Развојним саветовалиштем у Пожаревцу. 
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Чланови Тима су се на састанцима бавили свим актуелним питањима везаним за 

инклузивно образовање.Одржано је 4 редовна састанка ТИО-а и 2 ванредна састанка 

којима нису присуствовали сви чланови ТИО-а. 

ТИО се на састанцима бавио следећим темама:  

 Израдом педагошких профила, као и постављањем циљева и задатака у циљу 

деловања на развој детета; 

 Сарадњом са родитељима као члановима Тима за подршку детету и саветодавно по 

питању уклањања препрека за развој детета; 

 Праксом у другим предшколским установама када је инклузија у питању; 

 Набавком дидактичких средстава која су стимулативна за дечји развој, поштујући 

стандард безбедности; 

 Распоредом деце у васпитне групе у складу са потребама детета, поштујући 

инклузивне нормативе прописане Законом; 

 Сарадњом са другим установама и телима која имају надлежност у овој области 

(ИРК, Развојно саветовалиште, Дом здравља-педијатријска служба, Центар за 

Социјални рад). 

С обзиром да је 15.марта 2020.године у нашој држави уведено ванредно стање, услед 

памдемије вируса COVID 19, чланови ТИО-а у сарадњи са стручном службом бавили 

су се и следећим темама: 

 Начином рада са децом са тешкоћама у развоју и индивидуализацијом у раду, за 

време ванредног стања услед пандемије COVID 19; 

 Припремом адекватних материјала и активности за децу са тешкоћама у развоју, за 

рад код куће, за време ванредног стања услед пандемије COVID 19; 

 Подршка и јачање породице у раду са децом са тешкоћама у развоју, за време 

ванредног стања услед пандемије COVID 19. 

На основу усвојеног предлога ТИО-а, Комисији за пријем деце у Предшколску установу 

''Мајски цвет'', а који се односи на то да обзиром да за сваки узраст у централном објекту 

имамо по две паралелне групе, групе које имају децу са мишљењем Интерресорне 

комисије имају по троје деце мање у односу на законски норматив. 

6.7. Посебни, специјализовани и повремени програми 

6.7.1. Посебни програми 

Растимо сви заједно-посебни програм повећања обухвата деце предшколским 

васпитањем и образовањем  

 

Циљеви овог програма су:  

-Доступност предшколског васпитања и образовања свој деци. 
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-Неговати и развијати културу у којој се свако поштује и осећа сигурно.  

-Подстицати игру, учење и учешће за сву децу.  

-Повећати ниво друштвене бриге за социјално угрожене породице.  

-Оснажити родитеље у улози родитеља. 

-Унапредити васпитне компентенције породице. 

 

Редни 

број 
Реализоване активности 

Временска 

динамика 

Носиоци 

активности 

1. Разговор са представницима Центра за 

социјални рад,  друштва Ром – повећање 

обухвата деце предшколским 

васпитањем и образовањем. 

Током целе године Директор, педагог, 

Друштво грађана 

''Ром'' 

2. Распоред  деце у васпитне групе према 

узрасту - комисија за пријем деце је 

распоредила сву децу према узрасту, и 

према броју пријава за одређени узраст. 

Мај/јун 2020. и током 

године 

Комисија за пријем 

деце, стручна 

служба, директор,  

3. Сарадња са Домом здравља и Центром за 

социјални рад из Великог Градишта, 

разрада заједничке стратегије – 

укључивање у активности везане за 

повећање обухвата деце системом 

предшколског васпитања и образовања. 

Током године.  Директор, стручна 

служба, васпитачи 

4. Појачан педагошки рад у васпитним 

групама у којима су деца смештена – 

континуирано смо пратили развој деце 

која су редовно долазила у вртић, њихов 

напредак, који је био видљив већ након 

неколико месеци. Период адаптације је 

протекао без већих проблема. Деца су 

углавном у односу на свој узраст имала 

мало предзнање, али су врло брзо 

напредовали и сустизали своје вршњаке, 

о чему сведочи педагошка 

документација, посебно дечији 

портфолии. 

Током године Васпитачи, стручна 

служба (педагог, 

логопед) 

5. Праћење ефеката постигнутих резултата 

- Извршено кроз педагошко-

инструктивни рад стручне службе, 

директора. Дискусијама са васпитачима 

на стручним већима и приликом 

Током и на крају радне 

године, увидом у 

педагошку 

документацију  

Директор, стручна 

служба, васпитачи 
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саветодавних разговора. 

 

Додатне  напомене о условима реализације програма: 

Програм се реализује у склопу редовних васпитно-образовних активности. Уз уважавање 

различитости и посебности деце и њихових породица, поклањањем посебне пажње 

развојним потенцијалима деце. Сва деца која расту у породицама које су корисници 

социјалне помоћи имају право на бесплатан вртић.Један од задатака на који смо посебно 

били  усмерени у току ове године јесте информисање породица о њиховим правима. Даљи 

процес укључивање деце у систем ПВО реализује се поштујући и уважавајући личност и 

права детета, као и специфичност породице и средине. Циљ нам је пружање максималне 

подршке детету и породици, уважавајући при том  могућности и капацитете ПУ. Програм 

се прати и вреднује увидом у непосредни рад у групи као и увидом у педагошку 

документацију. Програм прате и вреднују чланови тима за самовредновање, стручна 

служба, директор. 

 

Заједно кроз адаптацију 

Циљеви овог програма су: 

 Олакшати период адаптације свим учесницима 

 Очувати дечје ментално и физичко здравље 

 Унапредити сарадњу породице и установе 

 Успоставити партнерски однос родитељ – васпитач, мед.сестра 

 Освестити родитеље о значају њихове улоге у процесу адаптације 

 Унапредити професионалне компентенције васпитача, мед.сестара 

 Допринети праћењу и унапређивању дечјег развоја у складу са индивидуалним 

карактеристикама 

 

Ред. 

број 

Планиране 

активности 
Носиоци 

Временска 

динамика 
Реализовано 

1. 

Саветовање приликом 

првих родитељских 

састанака, 

индивидуалних 

разговора са 

родитељима 

Директор, 

стручна 

служба, 

васпитачи, 

мед.сестре, 

педијатри из 

Дома здравља 

Август, 

септембар 2019. 

Током године. 

Групни родитељски 

састанци са свим узрастима, 

флајери на тему адаптације 

за родитеље, родитељски 

састанци у току године. 

2. 

Договор око 

постепеног увођења 

детета у дневни ритам 

установе (на почетку 

Васпитачи, 

медицинске 

сестре-

васпитачи, 

На почетку радне 

године, за 

новоуписану 

децу током 

Долазак деце са родитељима 

у летњем периоду (посета 

установи), постепен долазак 

приликом адаптације-
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скраћени боравак у 

групи – постепено 

повећавати) 

Дружење деце која 

полазе у вртић са 

децом која похађају 

вртић 

стручна служба године и током 

лета 

постепено продужавање 

временског боравка детета у 

вртићу; адаптација деце по 

групама – постепено 

повећавање броја нове деце 

у групи. 

3. 

Саветодавни рад са 

педијатријском 

службом –нега и 

превенција код 

здравствених 

обољења 

Педијатри 

Дома здравља 

Велико 

Градиште 

На почетку радне 

године и 

континуирано 

током године 

Одржан састанак педијатра и 

патронажне службе из Дома 

здравља и Актива јаслених 

група и педагога из вртића 

на почетку радне године, а 

који се односио на 

превентивне здравствене 

мере, као и процедуру 

доласка у вртић детета након 

одсуства због болести. 

4. 

Саветодавни рад 

стручне службе – 

родитељски, 

индивидуални 

разговори 

Стручни 

сарадници: 

педагог, 

психолог и 

логопед 

На почетку радне 

године и током 

године 

Присуство родитељским 

састанцима на почетку 

године, израда флајера за 

родитеље на тему адаптације 

деце, присуство 

родитељским састанцима у 

току године, израда анкете за 

родитеље, индивидуални 

саветодавни разговори. 

5. 

Систематско праћење 

и посматрање детета 

од стране васпитача 

Укључивање 

родитеља у систем 

праћења и посматрања 

детета – добијање 

информација од 

значаја за сагледавање 

целокупне слике о 

детету. 

Васпитачи, 

мед.сестре, 

стручни 

сарадници по 

потреби 

На почетку 

године и токим 

године 

Групни и индивидуални 

разговори са родитељима, 

Упитници, анкете за 

родитеље, белешке о деци, 

заједничко креирање дечијег 

портфолиа мед.сестре-

васпитачи и родитељи. 

6. 

Организовање 

заједничких 

активности, 

укључивање родитеља 

у в-о рад,према 

могућностима 

Васпитачи, 

мед.сестре 
Током године 

Присуство родитеља 

приликом обележавања 

новогодишњих празника, 

заједничко кићење јелке и 

сл. 

 

 

Заједно у припреми за полазак у школу 
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ЗАЈЕДНО У ПРИПРЕМИ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ 

ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

ВРЕМЕНСКА 

ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗОВАН

ИХ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

 Транзициони 

период 

(прелазак из 

предшколске 

установе у 

школу) 

учинити 

детету што 

лакшим 

 Праћење 

дечијег 

напредовања 

приликом 

похађања 

припремног 

предшколско

г програма 

 Пружање 

стручне 

подршке 

породици у 

процесу 

припреме 

детета за 

полазак у 

школу 

 Ширење 

свести 

родитеља о 

значају 

њихове улоге 

у процесу 

припреме 

детета за 

полазак у 

школу 

 Подршка 

васпитачима 

у сарадњи са 

породицом  

 

Родитељски састанак у 

групама које реализују 

припремни предшколски 

програм ради упознавања 

родитеља са оквирним планом 

и програмом рада 

Васпитачи, 

директор,  

стручна 

служба 

Почетак радне 

године – крај 

августа, 

почетак 

септембра 

Књиге рада 

васпитача и 

стручних 

сарадника, 

педагошка 

документација 

Иницијална процена 

свеукупног статуса дететовог 

развоја – процена зрелости 

детета и пружање смерница 

васпитачима за даљи рад са 

децом у групи 

Стручни 

сарадници 

Крај 

септембра, 

октобар месец 

Чек листе за 

праћење 

развојних 

способности 

деце, 

педагошка 

документација, 

Књиге рада 

стручних 

сарадника 

Савети за родитеље 

предшколаца, дигитални 

материјал у виду савета и 

препорука за рад са децом у 

години пред полазак у школу. 

Стручни 

сарадници, 

васпитачи 

Октобар/Новем

бар  

Књиге рада 

стручних 

сарадника, 

записници са 

родитељског 

састанка 

Праћење дететовог напретка и 

развоја у предшколском 

узрасту 

Васпитачи Током године Чек листе, 

белешке о 

деци у 

Књигама рада 

васпитача 

Родитељски састанак/ 

радионица за родитеље са 

будућим учитељицама  

Васпитачи, 

директор,  

стручни 

сарадници, 

учитељи 

Није 

реализовано 

због ванредних 

околности. 

Записници са 

родитељских 

састанака, 

евалуациони 

листићи, 

педагошка 

документација 

Израда и подела 

информативног и едукативног 

материјала родитељима – 

панои, брошуре и флајери на 

тему „Како да припремите 

своје дете за полазак у школу“ 

и сл. 

Стручни 

сарадници, 

васпитачи 

Није 

реализовано 

због ванредних 

околности. 

Панои, 

брошуре, 

флајери, 

информатори,  

педагошка 

документација 

Саветодавни рад стручне 

службе и васпитача– 

индивидуални разговори са 

родитељима према потреби 

Стручни 

сарадници, 

васпитачи 

Током године, 

према потреби 

Педагошка 

документација, 

протоколи за 

бележење 
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индивидуални

х разговора са 

родитељима 

Сарадња са Основном школом 

– посета ђачким клупама, 

дружење са учитељицама, 

упознавање просторија школе, 

Састанак директора, стручних 

сарадника, учитеља и 

васпитача-доношење 

заједничког 

програма/усклађивање 

активности  

Васпитачи, 

стручни 

сарадници, 

учитељи и 

стручна 

служба ОШ, 

директори 

Није 

реализовано 

због ванредних 

околности. 

Педагошка 

документација 

Учешће у манифестацијама и 

такмичењима организованих у 

сарадњи са друштвеном 

средином и околним 

установама (неке од њих су: 

Дечије пролећне игре у 

Петровцу на Млави, Фестивал 

традиционалних игара и 

модерног плеса у Пожаревцу 

и др. а у оквиру локалне 

заједнице: Трка за срећније 

детињство у организацији 

Црвеног крста, Фестивал 

цвећа и меда и др.) 

Васпитачи, 

директор и 

стручни 

сарадници 

Све 

манифестације 

планиране за 

пролеће нису 

реализоване 

због актуелне 

епидемиолошк

е ситуације. 

Педагошка 

документација, 

летопис 

 Евалуација програма – 

анкетирање родитеља о 

процени квалитета добијених 

информација током 

реализације програма 

Стручни 

сарадници, 

васпитачи 

Евалуацију су 

извршили 

стручни 

сарадници и 

директор 

установе.  

Педагошка 

документација 

 

5.6.4. Саветовалиште за родитеље 

 

САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА РОДИТЕЉЕ 

ЦИЉЕВИ 

Саветовалиште за 

родитеље пружа 

могућности: 

НОСИОЦИ 

ВРЕМЕНСКА 

ДИНАМИКА 

реализованих 

активности 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

Оснажити 

родитеље у улози 

родитељства. 

Пружити 

родитељима 

могућност да 

бриге 

родитељства 

поделе са нама. 

Информисање о свим 

карактеристикама раста 

и развоја детета 

предшколског узраста. 

 

 

 

 

 

 

 

Стручни 

сарадници 

 

 

 

 

Почетне 

активности су 

реализоване 

према 

планираној 

Педагошка 

документација 

стручних 

сарадника, 

Књига рада 

стручних 

сарадника, 

Годишњи 

извештај о раду 

Информисање о 

припреми детета за 

полазак у вртић и 

школу. 
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 Кроз разговор и 

размену значајних 

информацја 

покушамо да 

заједно дођемо до 

решења и 

одговоримо на 

родитељске 

дилеме. 

Избор књига за децу и о 

деци. 

ПУ ''Мајски 

цвет'' педагог, 

психолог и 

логопед 

динамици рада. 

 

Већина 

активности 

планирана за 

другу 

половину 

године 

реализована је 

дигиталним 

путем . 

ПУ 

Сазнање о игри и начину 

стимулисања игре. 

Сазнање о начинима 

подстицања и развијања дечијих 

интересовања, способности и 

склоности. 

Развијање вештина успешног 

васпитања деце. 

Заједничко тражење решења за 

актуелне проблеме, дилеме и 

тешкоће са којима се срећете у 

подизању и васпитању деце. 

Раног откривања потешкоћа 

које би могле да угрозе развој 

вашег детета. 

Организовање трибина, 

предавања на актуелну тему. 

Размена корисних педагошких 

савета путем дигиталних 

медија. 

 

6.7.2. Специјализовани програми у установи,  програми посебних области васпитно – 

образовног рада  

Енглески језик 

Циљеви Реализација Носиоци 
Временска 

динамика 

Начин 

праћења 
Мотивисање деце 

за учење страног 

језика 

 

Отвореност према 

новим сазнањима 

 

Развијање 

комуникацијске 

компентенције 

(разумевање, 

самоизражавање) 

 

 

Стварање основе 

за лакше учење 

страног језика 

1. УПОЗНАВАЊЕ И 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ где 

су деца научила да 

представе себе и своје 

другове, да кажу како се 

зову и да се поздраве 

приликом сусрета и 

одласка; упознали су и 

страна имена ликова из 

књиге која ће се 

преплитати кроз цело 

градиво; 

2. БРОЈЕВИ И БОЈЕ, од 1 

до 10, по реду и преко 

реда, прво препознавање, 

а затим писање по 

диктату (нпр. написи 

Лице са 

лиценцом за  

минимално 

Б2 ниво 

познавања 

страног 

језика. 

Од октобра 

2019.  до марта 

2020. 

Два пута 

недељно. 

Након тога је 

уследио 

прекид због 

ванредних 

околности, и 

поновни 

сусрет у јуну 

2020.године. 

Увидом у 

непосредни 

рад (педагог, 

психолог), 

извештај о 

раду на крају 

радне године. 
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Употреба знања у 

свакодневном 

животу 

број два плавом бојом) ; 

3. ДЕЛОВИ ЛИЦА И 

ТЕЛА – глава, коса, очи, 

уши, нос, уста, руке, 

шаке, тело, ноге, 

стопала; 

4. ГАРДЕРОБА – зимска и 

летња (капут, чизме, 

ципеле, џемпер, 

панталоне, маица, 

патике, сандале, папуче, 

шортс, хаљина). Научили 

су да разликују 

гардеробу према 

временским условима, 

затим да разврстају 

одело за девојчице и 

дечаке, да кажу када им 

је топло или хладно, да 

именују временске 

услове: сунчано, 

кишовито, ветровито, 

пада снег; 

5. СОБЕ И НАМЕШТАЈ – 

дневна, спаваћа, кухиња, 

купатило, столица, сто, 

врата, прозор, кревет, 

слика; 

6. ХРАНА – хлеб, 

пилетина, риба, вода, 

млеко, јабука, банана… 

7. ЖИВОТИЊЕ – пас, 

мачка, коњ, жаба, 

гуска… 

8. БОЖИЋ И УСКРС 

 

 

Напомена: У овој радној години енглески језик  је реализован у поподневним сатима од 

стране наставнице Луције Маринковић. Ове године у централном објекту енглески је 

похађало укупно 17 детета припремног предшколског и старијег предшколског узраста, 

док се у подручним васпитним групама програм одвијао у: Курјачу (9 детета), Мајиловцу 

(7 детета), Царевцу (9 детета), Затоњу (7 детета) и у Десину (4 детета).   
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6.7.3. Други програми и облици рада у предшколској установи, пригодни и 

повремени програми 

 

ПРИРОДОМ ДО ЗДРАВЉА – програм „Живим здраво, стојим право“ и еколошки 

програм „Еко азбука“ 

Еко тим ПУ „Мајски цвет“ у радној 2019/2020. години чинили су следећи чланови: 

1. Гордана Перић – васпитач/координатор Тима 

2. Славица Јанковић – директор 

3. Драгана Живковић - васпитач 

4. Надица Јевтић – васпитач 

5. Марина Марковић – васпитач 

6. Татјана Цветковић-васпитач 

7. Дијана Станковић – васпитач 

8. Ана Тегелтија – васпитач 

9. Мартина Париповић-васпитач 

10. Представник родитеља 

11. Представник локалне заједнице 

 

У току године одржана су четири састанка Еко тима, један од састанака одржан је онлајн 

путем вибер групе за време ванредних околности. Упркос насталим околностима, трудили 

смо се да обележимо планиране активности везане за бригу и чување животне средине. 

Важне активности попут Недеље здраве хране, Еко недеље, које смо планирали, успели 

смо да реализујемо, док су изостале поједине акције, као што је заједничко уређивање 

дворишта са родитељима, креирање нових просторних целина за игру деце у заједничком 

простору у вртићу. Носиоци свих активности осим чланва тима, били су родитељи, тим за 

сарадњу са породицом и друштвеном заједницом, стручни сарадници и васпитачи свих 

васпитних група. Родитељи су се показали као изузетно добри партнери и активно су 

учествовали у свим дешавањима. 

Заједнички циљ свих нас и друштва у целини јесте побољшање положаја детета и 

унапређивање квалитета њиховог живота. Деци свакодневно требамо обезбедити услове 

да слободно изражавају своје мишљење, да истражују, користе и унапређују своје 

способности и таленте кроз игру и дружење. 

   На основу плана Еко тима за радну 2019/2020. годину, а са циљем развоја еколошке 

свести код деце, у току поменуте радне године обележени су планирани датуми 

организовањем следећих активности: 

Недеља зраве хране ( 14. 10. 2019.  – 18. 10. 2019.) обележена је на следећи начин: 
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- 14. 10. 2019, понедељак: ''Пирамида здраве исхране'', класификација амбалаже 

производа здравих и нездравих намирница; Посета зеленој пијаци, млађе 

предшколске групе; 

- 15. 10. 2019, уторак: ''Кувар здраве хране'' – рецепти са здравим намирницима које 

деца донесу од куће, спајају се у кувар; Посета зеленој пијаци – предшколци; 

- 16. 10. 2019, среда: Јутарње телесно вежбање уз подршку Драгане Пајкић – 

професорке физичког васпитања, представљање Џудо клуба и фудбалског клуба из 

Великог Градишта; 

- 17. 10. 2019, четвртак: Тематски маскенбал у вртићу ''Воће и поврће'', у дворишту 

вртића; 

- 18. 10. 2019, петак: Позоришна представа ''Мачак, лисица и петао'', посета 

теренских предшколских група зеленој пијаци. 
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Еко недеља, обележена је у другачијим околностима, за време ванредне ситуације. Деца и 

родитељи су се уз подршку васпитача у овој недељи бавили разноврсним еколошким 

активностима, а Дан планете Земље 22.04.2020.године, обележен је еко-модном ревијом, у 

оквиру које су деца са родитељима израђивала и носила костиме од рециклажних 

материјала. Фотографије са модне ревије су изложене на нашем сајту и фб групи установе. 
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Позориште у вртићу 

 Назив представе 
Време 

реализације 
Реализатори/организатори Присутне групе 

1. 
''Музички програм – 

деца певају са Мари 

Мари'' 

05.10.2019. 
Локална самоуправа и 

директорка вртића 
Све групе 

2. 
''Мачак, лисица и 

петао'' позоришна 

представа 

18.10.2019. Глумачка трупа „Фићфирић“ 
Предшколске и 

јаслене група 

3. ''Пажљивко'' 27.11.2019. 
Локална самоуправа и 

Министарство за саобраћај 

Припремне 

предшколске 

групе 

3. 
''Новогодишња прича'' 

позоришна представа 
23.12.2019. Глумачка трупа „Фићфирић“ 

Предшколске и 

јаслене група 

5. 
''Леонтина пева за 

нас'' музички програм 
23.12.2019. 

Локална самоуправа и 

директорка вртића 
Све групе 

4. 
''Са Деда Мразом на 

пут око света'' 

позоришна представа 

26.12.2019. 
Деца четвртог разреда ош ''Иво 

Лола Рибр'' Велико Градиште 

Предшколске 

групе из објекта у 

Вел. Градишту 
 

 

       
 

 
Позоришне представе и културни програми у вртићу 

 

Једнодневни излет у Београд  

Ове радне године због ванредних околности и ситуације изазване епидемијом вируса 

Covid 19, излет није реализован. Разлог је првенствено заштита здравља и безбедности 

свих нас, а једна од основних мера јесте смањивање социјалних контаката и избегавање 

свих окупљања која нису неопходна. 
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7. Сарадња са породицом 

Породица је један од најважнијих агенаса свих видова психичког, физичког и духовног 

развоја детета. Стога је и ове године најважнији задатак био успостављање добре 

комуникације између установе и родитеља. Сарадња са породицом одвијала се 

континуирано и то на следеће начине: 

 Обострано информисање  

 

Васпитачи су имали обавезу да од родитеља ујутру преузму дете и траже информацију о 

евентуалним променама укупног статуса детета у односу на претходни дан, а да 

родитељу пруже релевантну информацију о евентуалним променама код детета запажених 

у току дана. Адаптација нове деце протекла је без већих проблема. Поред индивидуалних 

контаката са родитељима организовани су и групни родитељски састанци. На почетку 

радне године били су организовани и састанци за све васпитне групе одређеног узраста, за 

сваки узраст посебно. Састанцима су присуствовали директор установе, стручна служба, 

васпитачи, медицинске сестре. Индивидуални разговори са родитељима током целе године 

спровођени су са различитим циљевима, како на иницијативу самих васпитача, тако и на 

иницијативу стручне службе, а све у интересу размене информација о дечијем развоју и 

напредовању и пружањем додатних подстицаја за рад са децом код куће. Посредно – 

сарадња је спровођена и путем паноа, кутака за родитеље, који су током године у складу 

са дешавањима у установи преносили информације у вези са актуелностима, али и 

информације едукативне врсте. Кутак за родитеље је садржао флајере и едукативне 

материјале које установа израђује на различите теме: адаптација деце на вртић, припремни 

предшколски програм, превентивно-здравствена заштита деце и др. 

      
 

Групни родитељски састанци на почетку радне године 

 

Током године трудили смо се да све актуелности везане за рад установе редовно 

ажурирамо путем сајта установе, а сва обавештења била су истакнута и на огласним 

таблама и на фејсбук страници вртића. Кутије за сугестије постављене су у просторијама 

вртића, тако да родитељи своје примедбе, савете, сугестије могу и анонимно да пренесу. 
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Свака група има свој термин Отворених врата, а и ван тог термина родитељима смо увек 

доступни уколико желе да добију информације о раду установе или функционисању 

детета у групи. Родитељи су и учесници Савета родитеља и Управног одбора, а такође и 

чланови појединих тимова и актива тако да се заиста максимално трудимо да их 

укључимо у доношење одлука везаних за рад установе и боравак деце у њој. 

 

 

 Заједничко стицање знања у васпитању деце 

 

Стручни тим у установи, састављен од васпитача, медицинских сестара и стручне службе, 

настојао је да и ове године родитељима на различите начине пружи неопходне 

информације које се тичу како дечијег развоја тако и функционисању детета и у неком 

каснијем периоду живота – приликом поласка у школу, а исто тако током целе године 

бавили смо се и питањима адаптације детета на вртић, приликом чега смо осим обављених 

индивидуалних разговора, родитеље деце припремили и путем групног родитељског 

састанка на тему адаптације и превентивно здравствене заштите деце у вртићу 

организованог у августу месецу у јасленим групама. Том приликом родитеље смо 

припремили на могуће реакције детета у периоду адаптације, како да се понашају у 

различитим ситуацијама и како да детету олакшају овај бурни период. Превентивна 

здравствена заштита је област којој смо се значајно посветили овом приликом са циљем да 

родитељима укажемо на нека основна правила установе, али и да скренемо пажњу на 

заједничко деловање у случају појаве различитих облика и врсте болести или неких 

здравствених стања код деце. Такође су родитељима подељене разне брошуре и флајери на 

наведене теме, а видео записом смо покушали да родитељима дочарамо време које деца 

проводе у вртићу, у јасленим групама. 

 

Што се тиче неких других фактора и чинилаца у развоју детета, за проблеме и недоумице 

родитељи су се обраћали стручној служби. У току године индивидуалне саветодавне 

разговоре водили су педагог, психолог и логопед предшколске установе. 

Ове године од марта до јуна, посебну пажњу посветили смо информисању родитеља о 

заштити здравља и безбедности услед епидемије вируса. Трудили смо се да у време 

великих друштвених промена, ванредних околности у којима смо сви живели два месеца, 

породици будемо подршка и ослонац. Поред свакодневне комуникације, путем сајта, 

вибер група, фб странице са родитељима смо размењивали различита искуства, корисне 

садржаје, презентације које смо израђивали или преузимали са других сајтова. Садржаји 

су се углавном односили на психолошку подршку у ванредним околностима, јачању 

примарне улоге породице, начину да се превазуђу страхови код деце и одраслих и тд. 

 

 Заједничко живљење  

 

Добра комуникација и сарадња са родитељима ове године огледала се и кроз учешће 

родитеља у структуирању простора за боравак деце у вртићу. 

. Тема Дечије недеље ове године била ''Да право свако –дете ужива лако''. Педагог је уз 

помоћ стручних сарадника и чланова тима за заштиту од ДНЗЗ израдила картице дечијих 

права и дужности, које су у пракси користила деца предшколског узраста. У оквиру 
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Дечије недеље организована је радионица са бакама и декама под слоганом ''Мостови који 

спајају.'' На радионицама  су деца уз помоћ бака и дека правила зимницу, те смо имали 

прилику да на делу видимо креативност бака и дека, а и да дегустирамо разно воће и 

поврће. Зимнице су нашле драгоцено место у васпитним групама, а атмосфера је била 

весела, певале су се песмице и препричавали догађаји из детињства бака и дека.  

 

              

          
Радионице са бакама и декама 

 

У сарадњи са родитељима организована је и радионица у јасленим групама, са циљем да 

се заједничким трудом деце, родитеља и васпитача украси и оплемени простор за боравак 

деце у духу новогодишњих празникa. Са циљем оснаживања родитеља, у склопу пројекта 

''Растимо заједно-време је за вртић'' одржано је предавање за родитеље под називом 

''Значај ране стимулације и грешке родитеља'', гост наше установе био је Др Ранко 

Рајовић, један од најеминентнијих стручњака за рани развој деце, творац НТЦ програма и 

система учења. Скуп је био изузетно посећен, а поред родитеља имали смо задовољство да 

видимо и баке и деке, наше колеге из школа, као и многе друге људе којима је значајна 

тема утицај на рани развој код деце. 
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Трибина за родитеље ''Значај ране стимулације и грешке родитеља'' – предавач Др Ранко 

Рајовић, творац НТЦ система учења 

 

Празници су свакако идеална прилика да се родитељи укључе у живот и рад установе. Ове 

године обележен је Свети Сава, школска слава, пригодним програмом, уз присуство 

родитеља и свештеника који су са директорком установе Славицом Јанковић пререзали 

славски колач. 

 

                                    
Обележавање Светог Саве 

 

Дан жена обележавамо пригодним приредбама за маме, баке и све жене у свим групама 

вртића.  
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Приредбе поводом 8.марта – Дан жена 

 

Након 16. марта 2020. године, васпитно-образовни рад се одвијао на даљину, тако да није 

било прилике за непосредна дружења и заједничке активности у вртићу. Родитељи су 

доста времена проводили код куће са својом децом, па смо тако у сарадњи на реалацији 

вртић –породица обележили важне празнике и датуме, као што су Ускрс, Еко-недеља и сл. 
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Ускршње активности деце и родитеља код куће, за време изолације, април 2020.године 

 

И ове радне године учествовали смо на Фестивалу дечијих играрија „Кажи ми, кажи“, у 

организацији ПУ „Чика Јова Змај“ Смедеревска Паланка, а наш тим чинила су деца, 

родитељи и васпитачи старијих предшколских група ''Невен'' и ''Бубамара''. 

Све манифестације које се реализују на пролеће, а у којима наша установа 

традиционално узима учешће, ове године су изостале. То су Пролећне спортске игре у 

Петровцу на Малви, Фестивал традиционалних игара и модерног плеса у Пожаревцу, 

Фестивал цвећа и меда у Великом Градишту, Еколошке колоније у Власотинцу и 

Деспотовцу. Манифестације које наша установа организује као што су маскенбал, 

испраћај предшколаца, такође нису реализоване због забране окопљања, како би се 

спречило ширење вируса. 

      Ове радне године припремне предшколске групе обележиле су крај радне године мало 

другачијим матурицама по групама,  родитељи су се, у сарадњи са васпитачима, 

потрудили да својом креативношћу и декорацијама увеличају читав догађај. Деци је 

пријало заједничко дружење и игра на отвореном простору, јер се већина њих није видела 

и дружила предходна три месеца. Тако да су деца  након дужег одсуствовања из вртића, 

уживала у играма уз поштовање социјалне дистанце, након чега су им подељена уверења о 

завршеном припремном предшколском програму. 

                 

8. Сарадња са локалном заједницом 

Досадашње искуство показује да локална друштвена заједница има велику улогу у 

остваривању васпитно-образовних циљева предшколске установе. Предшколска установа 

мора бити отворена према средини у којој живи. Културне норме у којима деца живе као и 

искуства која стичу приликом сусрета са својим непосредним окружењем узимали смо у 

обзир приликом прављења васпитно-образовног програма. 
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У оквиру сарадње са локалном заједницом организована је сарадња са Основним 

школама у циљу што свестраније припреме детета за полазак у школу, сарадња са Домом 

здравља, Центром за социјални рад, Библиотеком ''Вук Караџић'', Средњом школом 

Велико Градиште, Црвеним крстом, Културним центром Велико Градиште, Месном 

заједницом Велико Градиште, Туристичком организацијом, Удружењем грађана ''Ром'',  

Спортским центром и осталим приватним предузећима у циљу упознавања предшколаца 

са различитим занимањима, као и сарадња са осталим предшколским установама из нашег 

округа. 

               

                                              Посета Градској библиотеци и пијаци 

   У оквиру Дечје недеље деца су посетила бројна места у нашем окружењу. Посетили 

смо зграду Општине, салу Скупштине општине Велико Градиште у којој су нас срдачно 

примили председник општине Драган Милић и његови сарадници. Касније су деца имала 

прилику да се упознају са тиме шта ради председник општине и том приликом гостовали 

су у његовом кабинету где су се заједно са својим васпитачима и у пратњи директора лепо 

забавили.     

               

                                             Посета председнику Општине 
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Посетили смо и библиотеку ''Вук Караџић'', музеј нашег града, више пута у току године.  

У сарадњи са Црвеним крстом предшколци су своје физичке способности показали 

учешћем на „Трци за срећније детињство“. 

           

          

                                                      Активности у оквиру Дечије недеље 

Сарадња са Домом здравља одвијала се на више нивоа. Са патронажном службом 

обележили смо важне датуме, као што су Светски дан дојења, Дан здраве хране и сл. 

Патронажна служба редовно обилази све васпитне групе, приликом прегледа личне 

хигијене код деце. Дечији стоматолог редовно посећује нашу установу, како због 

прегледа, тако и због васпитно-едукативног рада са децом.     

             

Посета дечијег стоматолога и патронажне службе на почетку године 
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    Сарадња са школама одвијала се током целе године. Предшколске групе у селима су 

смештене у школске просторе, што нам омогућава свакодневну сарадњу. Организовани су 

родитељски састанци на којима су биле присутне учитељице. Предшколске групе на 

терену су заједнички обележавале Новогодишње празнике, прославу Светог Саве. 

Стручне службе школа и вртића су такође сарађивале на свим актуелним темама како би 

обезбедили што квалитетнији педагошки рад установа. У току године размењивале су се 

информације везане за Дечију недељу, различите догађаје и дешавања, инклузивно 

образовање, као и сарадњу са учитељицама, упознавање предшколаца и узајамна сарадња 

учитеља и васпитача. 

 

Од пре три године, предшколска установа је покренула програм укључивања деце из 

ромских породица у предшколски систем. Од прошле године програм је измењен са 

циљем да се у систем ПВО укључи што већи број деце млађих предшколских узраста (од 3 

до 5 година, као и деца јасленог узраста у складу са капацитетима ПУ). Велику подршку у 

овом раду поред локалне самоуправе пружа нам удружење грађана ''Ром'', са њима 

реализујемо бројне догађаје који за циљ имају обухват све деце ППП-ом, као и 

укључивање млађе деце (од 3 године) у предшколски систем.  

Сарадња са библиотеком ''Вук Караџић'' је настављена. Деца су у оквиру Дечије недеље 

посетила библиотеку и том приликом су сви добили бесплатне чланске карте за дечије 

одељење библиотеке. Љубав према дечијој литератури нас спаја, па тако сваке године 

организујемо узајамне посете. 

Наша предшколска установа у току године организује бројне догађаје на којима су 

присутни и представници наше друштене заједнице. Трудимо се да са свим установама из 

окружења негујемо добру сарадњу. 

 

             

                                                           Приредба поводом Дана вртића   



60 
 

С обзиром да као васпитно-образовна установа, посебну пажњу придајемо физичком 

здрављу и васпитању деце, сваке године током године организујемо посете спортских 

клубова, удружења нашем вртићу. Такође, уз помоћ локалне самоуправе успели смо ове 

године да остваримо свој циљ, а то је била фискултурна сала за децу предшколског 

узраста. Нови објекат, у склопу којег се фискултурна сала налази, отворен је 17. јуна 2020. 

године. 

                            

                      

Фискултурна сала – ПУ ''Мајски цвет'' 

Поред догађаја које креира и организује наша ПУ, годинама уназад узимамо учешће на 

бројним манифестацијама које организују други вртићи и школе. Тако смо и ове године 

узели учешће на  Фестивалу дечијих играрија „Кажи ми, кажи“ у Смедеревској Паланци. 

Остале манифестације и догађаји у којима установа узима учешће ове године нису 

реализовани због епидемије вируса Covid 19. 

 

9. Извештај о раду стручних органа, тимова и стручне службе 

предшколске установе 

9.1. Извештај о раду Педагошког колегијума 

 

На основу закона о основама система васпитања и образовања, чл. 66. и 67. и на основу 

Статута П.У. „Мајски цвет“ из Великог Градишта, члан 61., члан 62. и члан 63., 

08.12.2010. године формиран је Педагошки колегијум ПУ„Мајски цвет“ Велико Градиште. 

Педагошким колегијумом председава директор установе. 
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У радној 2019/2020. години, чланове Педагошког колегијума су чинили: 

1. Славица Јанковић-директор Установе; 

2. Милена Митић –педагог; 

3. Јелена Блажевић Богдановић-логопед; 

4. Марија Стојановић, психолог; 

5. Милена Ђуричић, васпитач-представник млађих предшколских група; 

6. Маја Илић-васпитач, председник Актива ППП; 

7. Милица Ђорђевић-медицинска сестра-васпитач, председник Актива 

јаслених група; 

Педагошки колегијум се у претходној раној години редовно састајао и на седницама 

расправљао о текућим питањима. У протеклој радној години одржано је 13 састанака 

Педагошког колегијума. Након увођења ванредног стања 16.03.2020.године, које је трајало 

до маја 2020. године, ПК се састајао у просеку једном недељно и то у скраћеном саставу – 

директорка и стручни сарадници. Циљ састанака био је плански организовати васпитно- 

образовни рад на даљину и обезбедили оптималне услови за рад установе за време 

ванредне ситуације у држави. Од марта до краја радне године укупно је одржано 8 

седница колегијума. Неке од кључних тема у току године којима се ПК бавио јесу: 

 Активности предвиђене Развојним планом установе, њихова оствареност и даљи 

планови; 

 Активности сарадње са локалном заједницом, родитељима; 

 Манифестацијама, приредбама, догађајима, посебно приликом извођења деце из 

вртића; 

 Безбедност деце у установи и ван ње, заштита деце од насиља; 

 Реализацијом посебних, специјализованих и повремених програма; 

 Активностима које спроводи  Стручни тим за инклузивно образовање; 

 Активности тима за самовредновање, праћење процеса вредновања квалитета рада 

установе; 

 Стручним усавршавањем васпитно-образовног особља у предшколској установи; 

 Радом ментора са приправницима, увођење приправника у посао васпитача, 

мед.сестре-васпитача; 

 Планом рада васпитно-образовних радника за време ванредног стања; 

 Темама и садржајима који се реализују у васпитно-образовном раду на даљину; 

 Планом дежурстава за време ванредне ситуације; 

 Превентивним и другим мерама заштите у циљу спречавања ширења вируса; 

 Недељни извештаји о раду васпитача и стручних сарадника; 

 Сва важна питања која је надлежно министарство прослеђивало ПУ за врме 

ванредних околности; 

 Другим питањима од значаја за рад и функционисање предшколске установе. 
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9.2.  Извештај о раду Васпитно-образовног већа 

 

Васпитно-образовно веће чине медицинске сестре, васпитачи, стручни сарадници и 

директор установе који председава Већем. Васпитно-образовно веће се бавило питањима 

која су од значаја за васпитно-образовни рад у установи. Такође, на седницама васпитно-

образовног већа, анализирао се васпитно-образовни рад за одређени временски период и 

планирао ток будућих активности. 

 Веће се у претходној години састајало 7 пута. Кључне теме које су разматране јесу: 

 Припремљеност за почетак радне године; 

 Разматрање допуна Предшколског програма, Годишњег извештаја о раду 

предшколске установе као и Плана рада за текућу годину, израдом Развојног плана 

предшколске установе и другим значајним докуметима за рад и правилно 

функционисање установе; 

 Адаптацијом деце на вртић; 

 Родитељским састанцима; 

 Договор око избора чланова за Савет родитеља; 

 Програмима за Дечју недељу, Недељу здраве хране, Еко недељу; 

 Свим важним догађајима, наступима, манифестацијама, такмичењима, 

обележавањима празника; 

 Остваривањем посебних, специјализованих и повремених програма у установи; 

 Активностима које спроводе стручни тимови: ТИО, Тим за самовредновање, Тим за 

развијање предшколског програма, Тим за сарадњу са породицом и друштвеном 

заједницом; 

 Педагошком документацијом; 

 Стручним усавршавањем у предшколској установи; 

 Активностима везаним за реализацију Развојног плана установе; 

 Безбедношћу деце у установи, доношење новог правилника, предузимање 

конкретних мера за безбедност деце; 

 Формирањем Комисије за пријем деце у вртић; 

 Дописима из Министарства ПНиТР, везаним за инструкције о поступању ПУ након 

укидања ванредног стања изазваног епидемијом вируса Covid 19; 

 Правила за родитеље, запослене, план превентивних мера на нивоу ПУ; 

 Организација рада након укидања ванредног стања; 

 Другим питањима од значаја за правилан и добар рад установе. 
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9.3. Извештај Актива васпитача који реализују припремни предшколски програм 

  

Актив васпитача који реализују припремни предшколски програм се у току радне 

2019/2020. године састао 2 пута. Координатор Актива ове радне године била је Маја Илић, 

васпитач припремне предшколске групе ''Хајди.'' 

 

Реализоване 

активности/ Теме 
Време реализације Начин реализације Носиоци реализације 

Избор координатора 

Припремљеност за 

почетак радне године 

Избор радних листова 

 

Крај августа - септембар  Разговор, одабир 

потребних средстава 

Васпитачи, стручни 

сарадници, директор 

Период адаптације – 

осврт 

Набавка дечије 

литературе и часописа 

 

Новембар  Дискусија, договор око 

изабране литературе 
Васпитачи 

Сарадња са учитељима, 

сеоске групе, заједничке 

приредбе, догађаји 

У току године Организација и 

реализација заједничких 

наступа деце 

Васпитачи 

Договор и реализација 

угледних активности 
Фебруар  Реализација и дискусија  

 Васпитачи, стручни 

сарадници, директор 

Договор око 

упознавања са 

учитељицама, посета 

школи – због 

ванредних околности 

није реализовано 

/ / / 

Израда извештаја о 

раду Актива 
Јул/ август  

Израда извештаја у 

писаној форми 

Васпитач – координатор 

Актива, стручна служба 

9.4. Извештај о раду Актива јаслених група 

 

У радној 2019/2020. години Актив јаслених група састао се 2 пута. Актив су чинили 

следећи чланови: 

1. Вера Мишић – медицинска сестра-васпитач  

2. Радица Миленковић - медицинска сестра-васпитач 

3. Јелена Милошевић- васпитач 

4. Весна Рајичић - медицинска сестра-васпитач 

5. Милица Ђорђевић - медицинска сестра-васпитач/Координатор актива 

6. Милица Ивков – медицинска сестра-васпитач 

7. Марина Адамовић - васпитач 

8. Јелена Цветковић - медицинска сестра-васпитач 
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АКТИВНОСТИ/ 

ТЕМЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Припремање за почетак 

радне године – израда 

плана рада Актива 

Крај августа – 

септембар  

Разговор 

присутних чланова 

Медицинске сестре – 

васпитачи, васпитачи, 

стручна служба, 

директор 

Праћење тока адаптације Септембар  

Попуњавање чек 

листи 

Посете јасленим 

групама ради 

праћења адаптације 

деце 

Медицинске сестре – 

васпитачи, васпитачи, 

стручна служба 

Дружење са родитељима у 

оквиру Дечје недеље 

 

Октобар  Радионица 
Медицинске сестре – 

васпитачи, васпитачи 

Осврт на период 

адаптације 

Новембар  

Разговор, дискусија 

присутних чланова 

и давање предлога 

Медицинске сестре – 

васпитачи, васпитачи, 

стручна служба, 

директор 

Избор чланова комисије 

из реда медицинских 

сестара за израду 

јеловника 

Сарадња са родитељима – 

Новогодишња радионица: 

заједничко уређење 

простора за боравак деце 

јасленог узраста 

Децембар  Радионица 

Медицинске сестре – 

васпитачи, васпитачи, 

родитељи 

Избор и обнова 

литературе за јаслене 

групе 

Фебруар  
Разговор и договор 

присутних чланова  

Медицинске сестре – 

васпитачи, васпитачи, 

стручна служба, 

директор 

Договор око израде 

честитки поводом 

обележавања 8.марта и 

активности у оквиру 

ускршње и Еко-недеље 

Договор око предстојећих 

манифестација-маскенбал, 

завршна приредба –није 

реализовано 

/ / / 

Договор око групног 

родитељског састанка на 

тему адаптације и приказ 

дана у јаслицама – није 

реализовано 

/ / / 

Израда извештаја о раду 

Актива јаслених група 
Август  

Израда извештаја у 

писаној форми 

Медицинска сестра – 

васпитач – председник 

актива, стручна 

служба 
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9.5. Извештај о раду Актива ментора и приправника 

 

Ове радне године стручни испит за проверу савладаности програма у установи полагала је 

приправник: 

1. Невена Миловановић (васпитач) – ментор Милена Ђуричић; 

У установи се тренутно налазе још три приправника, која су на приправничком стажу, и 

то: Милица Ивков –мед.сестра васпитач, Милица Петровић-васпитач и Ивана Обрадовић-

мед.сестра - васпитач. 

 

Актив се у току радне године бавио следећим питањима: 

 Програм рада ментора и приправника, 

 Преглед и консултације око вођења документације ментора и приправника, 

 Припрема за извођење активности за проверу савладаности програма рада 

приправника у установи пред комисијом ПУ, 

 Осврт и дискусија чланова комисије о одржаној активности/изложеном есеју – 

давање смерница за даљи рад. 

 

Састанци са приправницима су се одвијали на релацији приправник-васпитач ментор-

педагог, приправник –педагог, приликом припреме за полагање испита за лиценцу, 

приправник се састајао посебно са ментором, посебно са педагогом и на крају заједнички 

састанак. На овај начин трудили смо се да приправнику пружимо што обухватнију 

припрему за полагање испита за лиценцу. 
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9.6. Извештај о реализацији Развојног плана и активностима Актива за развојно 

планирање 

Актив за развојно планирање чине чланови представници запослених, родитеља и локалне 

самоуправе. Чланови актива за развојно планирање су: Славица Јанковић, директор ПУ, 

Милена Митић, педагог-координатор актива, Николета Благојевић, васпитач, Светлана 

Јевтић, васпитач, Весна Рајчић, мед.сестра-васпитач, Маја Богосављевић, васпитач, 

Јасмина Штрбац, представник родитеља, Александар Јовановић, представник родитеља, 

Младен Слепчевић, представник локалне самоуправе. На састанцима актива, дискутовало 

се о следећим темама: 

 Усвојен је извештај за предходну радну годину и донет план за текућу радну 

годину; 

 Процена остврености задатака који су били планирани Акционим планом; 

 Чланови актива су заједно са Тимом за самовредновање и Тимом за обезбеђивање 

квалитета и развој установе учествовали у заједничкој радионици на којој је донет 

план приоритетних активности, који је саставни део годишњег плана рада 

установе; 

 Урађен је Анекс Развојног плана установе, како би кључне области ускладили са 

новим правилником о вредновању квалитета рада установа; 

 Одабрани су нови чланови актива као представници родитеља; 

 На састанцима се активно водила дискусија о приоритетним активностима за 

наредни период, обзиром да смо ушли у годину израде новог Развојног плана 

установе. 

У предходној радној години, чланови Активна за развојно планирање  посебно су пратили 

и вредновали реализацију активности планираних Развојним планом за 2016/21.годину и 

то у оквиру области: Професионална заједница учења и управљање и организација. Следи 

приказ реализованих активности као и рефлексивна процена и планови за даљи процес 

унапређивања рада. 

Област промене: Професионална заједница учења 

Развојни циљ 

Реализација 

планираних 

активности 

Носиоци Динамика Докази 

 

 

 

 

 

 

На фб страници су 

промовисани 

различити садржаји 

везани за рад 

установе. Посебно е-

упис деце у вртић, 
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Јаче 

повезивање 

установе са 

локалним 

медијима. 

као и информације и 

корисни садржаји за 

време ванредне 

ситуације изазване 

епидемијом Корона 

вируса. Фб страницу 

ажурирају стручни 

сарадници и 

секретар. 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

стручни 

сарадници, 

секретар 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

Сајт, фб 

страница 

установе, Реч 

народа-

недељне 

новине 

Сајт установе се 

редовно ажурира са 

важним садржајима и 

информацијама од 

значаја 

У току године 

установа је била 

промовисана и путем 

локалних недељних 

листова (Реч народа) 

посебно због 

отварања новг 

објекта установе. 

Сви запослени 

имају 

подједнака 

права и 

одговорности 

Састанак свих 

структура запослених 

није реализован, али 

се о овој теми 

дискутовало на 

појединачним 

седницама већа, 

тимова, у годишњем 

плану су јасно 

наведени носиоци 

одговорности за 

реализацију везану за 

васпитно-образовне 

садржаје и 

активности. 

Директор, 

стручни 

сарадници. 

Током године. 

Извештај и 

полугодишњи 

извештај о раду 

директора, 

извештај о раду 

установе. 

У оквиру тимова 

координатори су 

добили препоруку да 

поштују хронолошки 

принцип приликом 

дељења задужења 

појединим члановима 

тима. 
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Реализован је 

састанак свих 

координатора тимова 

и актива са 

директором, након 

ког сви координатори 

подносе и 

полугодишње 

извештаје о раду, што 

до сада није била 

пракса. 

За дан предшколске 

установе уручена су 

признања радницима 

са јубиларним бројем 

година радног стажа. 

За дан просветнх 

радника-један 

васпитач је примио 

награду,  такође први 

пут ове године 

додељена је 

Општинска награда 

за посебан допринос 

у раду установе 

свакој 

установи/институцији 

на локалном нивоу. 

Два радника вртића 

су примила ову 

награду. 

 

Област промене: Управљање и организација 

Развојни циљ 

Реализација 

планираних 

активности 

Носиоци Динамика Докази 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фискултурна сала је 

опремљена 

потребним 

средствима и 

опремом за рад са 

децом предшколског 

узраста. 

Директор, 

локална 

самоуправа, 

секретар, 

стручни 

сарадници 

Током радне 

2019/20.године. 

Непосредан 

увид, Летопис, 

годишњи 

извештај и план 

рада установе. 

Физичке активности 
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Изградња 

фискултурне 

сале у склопу 

главног објекта 

установе. 

реализују васпитачи 

у склопу редовних 

активности, такође 

реализује се и 

посебан програм 

''Живм здраво-стојим 

право'' који је 

саставни део 

годишњег плана рада 

установе. 

Увек када се укаже 

прилика нашу 

установу су 

посећивала спортска 

удружења/клубови, у 

складу са актуелном 

епидемиолошком 

ситуацијом 

наставићемо са 

реализацијом ових 

активности. 

Повећање 

капацитета 

установе, 

пријем деце 

млађе од 

годину дана, 

отварање нових 

група. 

Отворене су и 

опремљене 

потребним 

средствима за рад - 

две нове групе, једна 

прима децу од 6 до 

12 месеци, друга је 

мешовитог узраста 

од 2 до 5 година. 
 

Директор, 

секретар 

 

Јун-септембар 

2020.године 

 

Непосредан 

увид, Летопис, 

Годишњи план 

рада. 

За потребе новог 

објекта и 

новоотворених група 

примљени су нови 

радници у установу: 

васпитачи, 

мед.сестре-

васпитачи, помоћни 

радник. 
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9.7. Извештај о раду Тима за самовредновање за радну 2019/2020. годину 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ:  УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

                                 

Чланови ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ у радној 2019/20. години: 

 

 

Р

ед.бр. 

Име и презиме Функција у Установи 

1.  Славица Јанковић Директор Установе 

2.  Валентина Јанковић Васпитач – координатор  

3.  Јелена Блажевић Богдановић Логопед 

4.  Марија Стојановић Психолог 

5.  Николета Благојевић Васпитач 

6.  Aна Тегелтија Васпитач 

7.  Вера Мишић Медицинска сестра 

8.  Миомира Скочић Представник Савета родитеља 

9.  Анкица Шипрага Представник Управног одбора 

 

 

Име, презиме и функција у Установи координатора тима за самовредновање 

 

Валентина Јанковић Васпитач 

 

Од почетка ове радне године одржано је укупно 9 састанака. 

На њима смо се бавили следећим темама: 

  

 Изабран је координатор Тима 

 Поднет је извештај о раду Тима у претходној радној години  

 Направљен План рада тима за текућу радну годину 

 Организована је радионица у установи у циљу подизања квалитета рада 

установе, заједно са Активом за развојно планирање и Тима за обезбеђивање квалитета и 

развој установе 

 Договорено је начин вредновања области Управљање и организација, 

израђени су упитници за запослене, представнике родитеља и локалне заједнице, израђена 

питања за интервју са директорком. 
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 Поред тога чланови су подељени у подтимове за анализу документације за 

вредновање појединих показатеља и индикатора.  

 Помоћу гугл упитника стручни сарадници су истраживали сарадњу на 

релацији вртић- родитељи за време ванредног стања изазваног корона вирусом, као и 

упитник за запослене у вези са испитивањем искуства током припреме и организације 

васпитно образовног рада на даљину због обуставе рада изазване пандемијом вируса 

COVID 19.  

 За време ванредног стања путем вибер групе анализирани су подаци 

добијени путем упитника за родитеље и представнике локалних заједница, као и података 

добијених интервјуом са директорком. 

 Израда Извештаја тима за радну 2019/20. годину. 

 

РЕЗУЛТАТИ ВРЕДНОВАЊА: 

4. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Резултати добијени путем упитника које су попуњавали представници 

локалне заједнице  - укупно 15 попуњених упитника 

Досадашњу сарадњу са нашом установом сви представници локалне заједнице 

оценили су позитивно. Неки од одговора на ово питање били су : Одлична, квалитетна, 

професионална, континуирана,  на високом нивоу, изванредна, успешна сарадња, на 

обострано задовољство, веома успешна сарадња, сви запослени, као и директорка увек су 

спремни за сарадњу на сваки позив се одазову, а често су и сами иницијатори бројних 

активности. Истичу међусобно поверење, искрен, срдачан однос и међусобно уважавање, 

како на нивоу запослених, тако и на нивоу директора установа. 

 

На питање да истакну посебан квалитет којем установе заједнички теже, а 

који се показао у досадашњој пракси, представници локалне заједнице навели су:  

 Настојање да се пружи што квалитетнија услуга, повећа обухват деце, 

опремљеност установе, стручни кадар, достизање високог нивоа васпитно – образовног 

процеса са јасно дефинисаном поделом улога и задужења,  вођење рачуна о интересу и 

добробити сваког детета, праћење развоја детета, пружање подршке детету и породици у 

различитим ситуацијама. 

 Наглашавање значаја културе у образовању деце, богатије искуство и 

стварање квалитетнијих услова за дечији развој и учење, подизање свести деце о значају 

традиције и савременог стваралаштва. 

 Успешна комуникација, брза размена информација када је то у интересу 

установа у локалној заједници, залагање и рад на решавању евентуалних проблема, добра 

сарадња и спремност за договор око заједничких проблема,  подизање нивоа здравствене 

заштите деце сарадњом са Домом здравља. 

 

Начини на који сматрају да је рад директора допринео квалитету у 

досадашњој пракси су:  
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 Својим залагањем, љубазношћу, посвећеношћу послу директорка ствара 

пријатан амбијент за рад, стиче поверење сарадника, разумевање значаја сарадње са 

осталим установама у локалној заједници, стручношћу, дугогодишњим искуством, 

упорношћу и истрајношћу, савесношћу, доследношћу, поштовањем договора, 

поштовањем сарадника, сарадљивошћу у смислу решавања проблема, свеобухватним 

сагледавањем проблема и решавањем истих на адекватан начин, омогућавањем извођења 

активности без мешања у планирања васпитача, већ само контролом квалитета 

активности. 

 

Неки од конкретих начина унапређења  сарадње наших установа у будућности 

по мишљењу наших сарадника су:  

 Повећање броја редовних састанака са свим сарадницима установе, ради 

планирања  и извођења активности, планирања буџета 

 „Малишани за великане“ – цртежи деце на тему Царевац и Жанка, који би се 

изложили у оквиру манифестације „Царевчеви дани“ и „Дани креативне културе“ -  

Присуство деце на пробама фолклора и позоришта у циљу подстицања и развоја 

афинитета деце према уметничком изражавању– предлог Културног центра 

 Успостављање боље сарадње наших сарадника са теренским групама 

 Укључивање се у сарадњу на пројектима међународне сарадње и 

прекограничне сарадње са земљама у окружењу 

 Повећање сарадње са удружењем „Ром“ Сребрно језеро ради повећања 

обухвата ромске деце, како би деца била припремљенија за полазак у школу 

 Заједничке радионице и упознавање предшколаца са школом – ОШ 

Средњево 

 Још више партнерских активности и укључивање у све програме који за то 

дају могућност 

 Наставити као и до сада – понашати се професионално у оквиру 

надлежности,  консултовати се када је потребно решити спорну ситуацију 

 

Резултати добијени анкетирањем родитеља  - укупно 35 попуњених упитника 

 

Досадашњу сарадњу са нашом установом родитељи су описали као:  

 Одличну, коректну, пуну међусобног уважавања и разумевања, уз 

уважавање личности детета и родитеља,  брине се о интересима сваког детета, 

комуникација са родитељима је искрена и усредсређена на развој детета, за сваку похвалу, 

немам никаквих примедби, само тако наставите. 

 Посебна похвалу установа је добила за за редовно обавештавање путем 

друштвених мрежа, за одлично оргнизоване приредбе, као и „Отворена врата“ која виде 

као врло корисна за размену значајних информација. 
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 Једино што је наведено што треба унапредити је да теренске групе треба 

опремити савременим дидактичким материјалима и средствима. 

 

Као посебан квалитет установе који је вама и вашој породици од посебног 

значаја родитељи наводе:  

 Сазнање да су деца у вртићу безбедна, срећна, да се  друже, играју, уче да 

деле, уче се лепом понашању, уче да поштују старије, добијају пажњу, негу, образовање и 

оброке, то што знамо да су нам деца на сигурном,  у пријатном амбијенту, веселој 

атмосфери. Такође наводе и доступност васпитача,  отворену комуникацију, труд свих 

запослених, рад са децом на припреми за школу,  дисциплину, сарадњу, давање сугестија, 

савета и отворен разговор са родитељима, међусобно уважавање,  социјализацију деце, 

увођење реда, развијање радних навика,  да са децом ради стручни и посвећен кадар, 

организација представа, радионица са родитељима, присутност и укљученост стручне 

службе, помоћ и подршка родитељима, разноврсност исхране, здрава храна. 

 

На питање колико су задовољни уважавањем предлога Савета родитеља за 

унапређивање рада установе родитељи наводе следеће:  

 Задовољни смо, јер родитељи на тај начин могу да изнесу разне своје идеје и 

предложе их управним органима и на тај начин сазнајемо новине и актуелна дешавања (20 

родитеља) 

 Сматрам да се Савет родитеља више посвећује централном вртићу, а мање 

теренским групама (2 родитеља) 

 Обично нас сачека „готов“ предлог, а ми само аминујемо. Колико пута је  

предложено да се вртић и у селима среде,  а то до сада ништа није урађено, чак ни 

започето (1 родитељ) 

 Нисам задовољна, јер до сада нисмо имали ниједан састанак (1 родитељ) 

 Мислим да Савет родитеља треба да буде транспарентнији према 

родитељима, до сада смо са радом били упознати само преко васпитача (1 родитељ) 

 Без одговора на  питање (6 родитеља) 

 Не знам (4 родитеља) 

 

Начини на које сматрају да је рад директора допринео квалитету у 

досадашњој пракси су следећи:  

 Радом и унапређењем установе, професионалношћу, отвореношћу, 

залагањем, позитивни ставом, упорношћу, присутношћу,  успешним радом, 

презентовањем установе, залагањем за изградњу вртића, обиласком свих група у 

централној установи и на терену, подржавањем и промовисањем, васпитања и рада деце, 

сарадњом са запосленима и родитељима деце,  организацијом васпитно – образовног 

процеса, име што је увек  ту за све родитеље, ангажује се у опремању  простора установе,  

сарађује са локалном заједницом и обезбеђује средства за опремање и оплемењивање 
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простора у коме деца бораве и за набавку нових дидактичких средстава, прати рад 

запослених, омогућава стручно усавршавање, организује манифестације 

 Сматрам да није допринео бољитку и квалитету наше установе (2 родитеља) 

 Нисам упознат са радом директорке (2 родитеља) 

 Без одговора на ово питање (5 родитеља) 

 

На питање шта бисте предложили  као мере у будућности како би се унапредио 

партнерски однос између  породице и вртића родитељи су навели следеће: 

 Да васпитачи  не мењају групе. Јер то може да буде лоше за децу. 

 Мањи број деце по групама 1 

 Више физичког и здравственог васпитања 

 Више активности 

 Више састанака са педагогом и психологом 1 

 Да се организују предавања о вршњачком насиљу и тако добринесе бољем 

размишљању деце по том питању 2 

 Унапредити ниво сарадње породице и вртића 

 Повезивање родитеља и вртића кроз различите активности, нпр. више 

радионица и ангажовање за сређивање дворишта 3 

 Излагање садржаја и информација са седница Савет родитеља осталим 

родитељима у групи 

 Да се на првом родитељком састанку изнесе родитељима план и програм 

који деца усвајају, да се родитељи на време информишу о активностима деце ван 

установе,  да се бар на једном  родитељском састанку, издвоји бар 15 минута када ће 

родитељи моћи да изнесу своје мишљење о уклапању деце, напредовању, као и посебним 

потребама сваког детета. 

 Нижа цена вртића (предшколци треба да плаћају дупло мање, јер је ппп 

обавезан) (1 родитељ) 

 Једина примедба је што се врата вртића не закључавају у 8 часова, ако је до 

тада време да се деца доводе, не треба примати оне који касне (1 родитељ) 

 Ништа не бих предложио, само тако наставите (7 родитеља) 

 Без одговора на ово питање (3 родитеља) 

 

Резултати упитника за запослене – упитник попунило 48 запослених 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА УСТАНОВЕ ЈЕ ЕФИКАСНА И 

ДЕЛОТВОРНА 

  4.2.1. Постоји јасна организациона структура са дефинисаним 

процедурама и носиоцима одговорности 

 

2.

833333 
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4.2.2. Стручни органи и тимови формирани су у складу са 

компетенцијама запослених 

 

3.

041667 

4.2.3. Матејалално - технички ресурси се користе у циљу 

подршке учењу 

 

3.

208333 

4.2.5. Директор ствара услове за коришћење дигиталниг 

технологија у функцији унапређивања рада 

 

2.

666667 

РУКОВОЂЕЊЕ ДИРЕКТОРА ЈЕ У ФУНКЦИЈИ 

УНАПРЕЂИВАЊА РАДА УСТАНОВЕ 

  4.3.1. Директор обезбеђује услове да се запослени усавршавају и 

подстиче њихов професионални развој 

 

3.

3125 

4.3.3. Директор систематски прати и вреднује рад запослених и 

тимова и доприноси квалитету њиховог рада 

 

3.

125 

ЛИДЕРСКО ДЕЛОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ОМОГУЋАВА РАЗВОЈ 

УСТАНОВЕ 

  4.4.1. Директор показујеотвореност за промене и подстиче 

иновације 

 

3.

125 

4.4.2. Директор показује поверење у запослене и њихове 

могућности и мотивише их на различите начине 

 

3 

4.4.3. Директор доноси одлуке уважавајући предлоге и 

иницијативе запослених 

 

2.

8125 

4.4.4. Директор се професионално односи према раду  и даје 

лични пример другима 

 

3.

145833 

 

 

Подаци добијеним интервјуом са директорком 

 

1. На који начин сматрате да је Ваш досадашњи рад допринео квалитету 

установе? 

Добром проценом потреба и планирањем како материјалних, тако и људских 

ресурса 

Организационом способношћу 

Радом на успостављању добрих партнерских односа свих партнерских група 

 (родитеља, запослених и локалне заједнице) 

Заступањем интереса деце, породице, запослених, у свим питањима јавне политике 

и друштвеног живота 

Ангажовањем у професионалним удружењима и стручним телима 

Професионалним залагањем и понашањем у свакодневној пракси у складу са 

етичким кодексом професије 

 

2. Које бисте компетенције издвојили као кључне, а за које знате да 
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доприносе унапређењу квалитета рада ПУ  

Менаџерске способности 

Вештине комуникације 

Организационе способности 

Тимски рад 

 

3. Шта бисте предложили као мере у будућности како би се унапредио 

однос међу запосленима и односи на релацији директор – запослени? 

Хоризонталну размену идеја и искустава, отворену дискусију о проблемима и 

конструктивне предлоге за решавање истих, већу појединачну одговорност у тимском 

раду, критичко преиспитивање односа 

4. Наведите конкретне примере на који начин мотивишете запослене да 

боље и квалитетније обављају своју делатност? 

Стварањем добре атмосфере у установи заједничким решавањем проблема, 

похвалама и подршком на јавним местима и приликама као и у идејама 

5. Које конкретне кораке планирате да предузмете како би успешно 

имплементирали нове Основе програма предшколског васпитања и образовања? 

Структуирањем физичке средине, поступном анализом нових основа, обуком 

запослених, разменом искустава са колегама других установа, промишљањем рефлексивне 

праксе 

6. Како планирате да унапредите сарадњу са широм локалном заједницом 

у циљу адекватне имплементације и подизања квалитета рада наше установе?  

Ресурски и простор у заједници користе се за реализацију различитих активности 

Учествовањем на дешавањима у локалној заједници, (васпитачи и деца – прославе, 

представе, спортске активности, заједничке акције) 

Кроз пројекте донације у обезбеђивању материјала за рад 

Све институције и организације користе се за програмске активности са децом 

Повезаност институција и Установе и циљу подршке породицама и деци 

Израда заједничких планова и програма, усклађивање истих са циљем што 

сврсисходније сарадње између установа – предшколске установе и школа 

7. Kако планирате лични професионални развој? 

Усавршавањем дигиталних компетенција, управљањем ресурсима, праћењем нових 

иновативних програма и пројеката који би допринели подизању квалитета мог рада и рада 

установе. 

 

 

На заједничким састанцима, којима су присутвовали сви чланови Тима за 

самовредновање, донети су следећи закључци: 

Опис и процена остварености стандарда квалитета рада области вредновања 

„Управљање и организација“ 
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Стандард 4.1. Планирање рада установе jе у функциjи њеног развоjа. 

Индикатор 4.1.1. Документа се израђуjу кроз консултациjе уз учешће кључних 

актера. 

На основу увида у годишњи план рада установе, развојни план, извештај о раду 

установе, предшколски програм, увидом у записнике са Савета родитеља, Управног 

одбора, Васпитно – образовног већа, извештаје координатора о раду тимова, ка и на 

основу упитника/ анкета за родитеље и преставнике локалне заједнице чланови тима су 

проценили и закључили да су сагласни да се документа установе израђују уз учешће 

кључних актера 

 

Индикатор 4.1.2. Документа установе су међусобно усклађена и одражаваjу 

контекст установе. 

На основу увида у стратешка документа установе чланови тима су закључили да су 

документа установе међусобно усклађена и да одражавају контекст установе у великој 

мери. 

 

Индикатор 4.1.3. Дефинисане су улоге и одговорности носилаца, системи праћења 

и ревидирања 

планова. 

Након увида у годишњи план рада установе, извештај о раду установе, са посебним 

акцентом на извештаје о раду тимова и актива закључено је да су улоге и одговорности 

носилаца, системи праћења и ревидирања планова у већој мери дефинисане. 

 

Индикатор 4.1.4. Развоjни план се заснива на резултатима процеса 

самовредновања, спољашњег вредновања, проjеката и др. 

Увидом у развојни план установе, годишњи план рада установе, годишњи план 

рада директора, извештај о раду директора, извештај о раду установе, извештаји о раду 

Актива за развојно планирање и акциони планови, извештај о раду тима за 

самовредновање, и извештај о спољашњем вредновању установе, увидом у записнике са 

педагошког колегијума, годишњег плана и извештаја о стручном усавршавању  као и 

доданим информацијама добијеним интервјуом са директором, чланови тима су 

закључили да се развојни план заснива на резултатима процеса самовредновања и 

споља`шњег вредновања – оцена 4. 

Стандард 4.2. Организациjа рада установе jе ефикасна и делотворна. 

Индикатор 4.2.1. Постоjи jасна организациона структура са дефинисаним 

процедурама и носиоцима 

одговорности. 

 На основу анализе годишњег плана и извештаја о раду установе, развојног плана 

установе и засписника са седница васпитно – образовног већа, тим је закључио да је 
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организациона структура у установи јасна, да су задаци у оквиру тимова, већа и актива 

јасно дефинисани, али да нису јасно дефинисани механизми за праћење реализације, као 

ни носиоци одговорности,иако је од недавно уведена обавезна евалуација манифестација 

где се на састанку коме присуствују сви носиоци манифестација дискутује о добрим и 

лошим странама организације манифестације или догађаја.  

 

Индикатор 4.2.2. Стручни органи и тимови формирани су у складу са 

компетенциjама запослених. 

Увидом у годишње планове и извештаје о  раду тимова и актива и распоред 

запослених у тимове (на основу професионалних компетенција, да у сваком тиму буду 

чланови васпитног кадра, постојећа пракса, укључивање родитеља, локалне заједнице је 

закључио да је већина стручних органа и тимова формирана на основу компетенција 

запослених., али да их је потребно убудуће формирати у складу са афинитетима 

запослених и инсистирати на активном учешћу свих чланова тима. 

Индикатор 4.2.3. Материjално-технички ресурси се користе у циљу подршке 

учењу. 

На основу анализе плана педагошко-инструктивног рада и протокола о присуству 

усмереним и угледним активностима, предшколског програма, гоишњег плана и 

извештака о раду, директора, сртучнихсарадника и установе, плана и извештаја о 

материјално техничким условима, и на основу анализе упитника за запослене и интервјуа 

са директорком установе тим је закључио да простор и материјално – технички ресурси 

омогућавају адекватну подршку учењу и већински се за то и користе, али да је потребно 

уредити двориште и хол установе како би се више користили у циљу подршке учењу, као 

и постепено мењати физичку средину у сусрет новим основама. 

Индикатор 4.2.4. Директор иницира, успоставља и подржава сарадњу са локалном 

заjедницом. 

Анализом годишњег плана и извештаја о раду директора, извештајао раду тима за 

сарадњу са породицом и локалном заједницом, годишњег извештаја о раду установе, 

записника са релевантних састанака тимова, актива и стручних орана, података са веб 

сајта установе, документације о објављеним текстовима у електронским и штампаним 

медијима, увидом у летопис установе и на основу интервјуа са директорком установе, тим 

је закључио да директор иницира сарадњу са локалном заједницом, али би требало да 

подтиче и остале запослене да и они што више иницирају сарадњу са представницима 

локалне заједнице, који ће морати стално да нам буду доступни. Наш задатак је да 

анимирамо целу локалну заједницу са циљемподршке учењу у складу са захтевима нових 

основа програма и да промовишемо рад установе и наше потребе за сарадњом са њима у 

складу са новим основама. Планирати трибину за предстанике локалне заједнице чији ће 

то бити главни циљ. 

Индикатор 4.2.5. Директор ствара услове за коришћење дигиталних технологиjа у 

функциjи 
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унапређивања рада. 

На основу увида у материјално – техничку опремљеност васпитних група , 

годишњи план и извештај о раду установе , план и извештај о стручном усавршавању, тим 

сматра да директор обезбеђује услове за коришћење дигиталних технологија и васпитно-

образовне групе су опремљене дигиталном опремом (која је у неким групама застарела), 

али се не користе искључиво у функцији унапређивања рада. Потребно је у наредном 

периоду организовати стручно усавршавање из ове области, као и хоризонталну размену, 

након самопроцене потреба за истом код запослених. 

Стандард 4.3. Руковођење директора jе у функциjи унапређивања рада 

установе. 

Индикатор 4.3.1. Директор обезбеђуjе услове да се запослени усавршаваjу и 

подстиче њихов 

професионални развоj. 

Увидом у записнике и извештаје Тима за професионални развој запослених, 

појединачне планове стручног усавршавања васпитача и стручних сарадника у установе и 

извештаја о праћењу остваривања плана стручног усавршавања(Правилник о сталном 

стучном  усавршавању,  члан 21)   тим је закључио да директор обезбеђује услове да се 

запослени усавршавају у складу са својим компетенцијама, потребама и иновацијама у 

васпитно – образовној пракси и на тај начин подстиче професионални развој запослених. 

Индикатор 4.3.2. Директор уважава предлоге савета родитеља за унапређивање 

рада установе. 

Тим је закључио да директор уважава предлоге које је могуће реализовати, уз 

пружање максималног залагања за налажење начина за његову реализацију. То се може 

видети у записницима са седница Савета родитеља, анализом података добијених 

анкетирањем родитеља, као и кроз укљученост родитеља у рад скоро свих тимова у 

установи. 

Индикатор 4.3.3. Директор систематски прати и вреднуjе рад запослених и тимова 

и доприноси 

квалитету њиховог рада. 

Увидом у годишњи план рада директора, развојни план установе, извештај о раду 

директора, годишњи извештај о раду установе, месечни планове педагошко - 

интруктивног рада, оперативне планови рада директора, записнике/извештаје са 

педагошког колегијума, записнике са седнице васпитно – образовног већа и актива, тим је 

закључио да директор прати и вреднује рад запослених и тимова, даје повратне 

информације и предлоге за унапређење, али не прати ефекте примене. 

Индикатор 4.3.4. Директор планира лични професионални развоj на основу 

самовредновања свог 

рада и резултата спољашњег вредновања. 

Увидом у порфолио директора, извештај о спољашњем вредновању квалитета рада 

установе, лични план професионалног развоја развоја директора и извештај о раду и о 
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стручном усавршавању директора, тим је закључио да директор планира лични 

професионални развој у складу са финансијским могућностима, али и да је потребно 

планирање стручног усавршавања која су битна са позиције директора. 

Стандард  4.4. Лидерско деловање директора омогућава развоj установе. 

Индикатор 4.4.1. Директор показуjе отвореност за промене и подстиче иновациjе. 

Анализом годишњег плана и извештаја о раду директора и установе, 

записника/извештаја са састанака тимова, стручних актива, управног одбора, васпитно – 

образовног већа,  савета родитеља, Извештај о самовредновању квалитета рада установе, 

документација о објављеним текстовима у електронским и штампаним медијима, 

портфилија директора, података на веб сајту установе и података добијених током 

интервјуа са директорком, тим је закључио да је директор отворен за промене, сагледава 

потребе установе и подстиче иновације у складу са актуелним оквирима. 

Индикатор 4.4.2. Директор показуjе поверење у запослене и њихове могућности и 

мотивише их на различите начине. 

Тим је средио податке добијене упитницима за запослене и интервјуом са 

директором, анализирао извештаје са састанака, тимова и актива, као и извештаје о раду 

директора, стручних сарадника и закључио да директор показује поверење у поједине 

запослене, чије могућности познаје, али их недовољно мотивише. 

Индикатор 4.4.3. Директор доноси одлуке уважаваjући предлоге и инициjативе 

запослених. 

Представници тима су обавили интервју са директорком и сви чланови су 

анализирали извештаје о раду тимова, актива, директора и стручних сарадника и 

закључили да директор даје могућност да се предлози износе, али уважава само оне који 

су у складу са устаљеним начином рада 

Индикатор 4.4.4. Директор се професионално односи према раду и даjе лични 

пример другима. 

Увидом у годишњи план и извештај о раду директора и установе, портфолио 

директора, записнике/извештаје тимова, актива, управног одбора, васпитно - образовног 

већа, педагошког колегијума и анализом података дојених упитником за запослене и 

интервјуом са директорком тим је закључио да директор зна своје обавезе, програм рада и 

према тим задацима се односи професионално. Међутим потребно је да постоји јасна 

подела носиоца улога и одговорности током свакодневног рада и у организацији 

манифестација у установи. Тим сматра да носиоци одговорности нису јасно одређени од 

стране директора, иако је од недавно уведена обавезна евалуација свих учесника након 

реализовања манифестација у установи. 

Резултати упитника за родитеље - Сарадња на релацији вртић – родитељи за 

време ванредног стања услед епидемије изазване Корона вирусом 

Циљеви истраживања: Проценити у којој мери је новонастала ситуација услед 

проглашења пандемије и увођења ванредног стања утицала на децу и родитеље и колико 

су оптерећени васпитно – образовни радом на даљину. 
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Прилагодити васпитно – образовни рад на даљину потребама и могућностима деце 

и родитеља. 

Родитељима је прослеђен упитник под називом ''Сарадња на релацији вртић-

родитељи за време ванредног стања услед епидемије изазване Корона вирусом''. Упитник 

се бави сналажењем породице у новонасталим околностима, количином садржаја који им 

васпитачи прослеђују, као и ми стручни сарадници и начином организације времена и 

активности у кућним условима. Упитник је анониман, дат је е-форми, лако се попуњава, 

потребно је издвојити свега неколико минута како би се попунио и проследио 

Узорак: Укупно је учествовало – 259 родитеља,  63 % oд укупног броја корисника. 

  

Свим родитељима који учествују у в-о раду на даљину, (то је око 330 деце од 

укупно 411  која су уписана у нашу ПУ),  послат је линк који води до онлајн упитника, 

линк је послат преко вибер група које родитељи имају са васпитачима своје деце.  

Напомињемо да поједине породице имају двоје или троје деце у вртићу. 

Са појединим  породицама комуницирамо путем смс порука (оквирно око 2%), они 

нису били у могућности да одговоре на упитник. Путем телефонских разговора васпитачи 

сазнају да се родитељи те деце изјашњавају да им није превише садржаја које добијају од 

вртића. 

Рок за попуњавање упитника био је пет дана 

Резултати/закључци: У истраживању је учествовало 259 породица што говори о 

томе колико су наши родитељи активни и ажурни када је сарадња са вртићем у питању. 

Многе породице (оквирно 10%) имају по двоје или троје деце у вртићу, укупан број деце 

уписане у нашу ПУ је 411, што нас доводи до тога да је врло висок проценат породица 

попунио упитнике, преко 80% од укупног броја породица које учествују у раду на 

даљину.Ова информација нам говори да сарадња и комуникација на даљину са 

породицама функционише  добро.Што потврђују одговри на прво питање, да ли родитељи 

прате информације које добијају од васпитача путем вибер група, где потврдно одговара 

чак 98,5% испитаника. 

 

Готово сви корисници редовно прате информације и задатке које добијају од 

васпитача, редовно добијају повратне информациjе о раду и напредовању детета на основу 

радова које шаљу васпитачима. 

Резултати који су смернице васпитачима за даљи рад:  Упркос томе што 88% 

испитаника наводи да им није превише садржаја које добијају из вртића - Када упоредимо 

друго и четврто питање увиђамо однос између тога колико времена родитељи проводе у 

раду са децом, а колико би им одговарало да раде задатке са децом, на дневном нивоу? 

Резултат је следећи: 88% родитеља у раду задатака које добијају из вртића са децом 

проведе оквирно од једног до два сата дневно. 

Са друге стране њих 85, 7% се изјашњава да би им одговарало да то буде од пола 

сата, до сат времена дневно. 
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Овакав резултат поткрепљују и наредна питања из којих сазнајемо да преко 90% 

деце ужива у активностима са родитељима (што говори о квалитету и примерености 

садржаја који породице добијају од вртића), али се нешто више од 20% породица 

изјаснило да немају довољно времена за себе и своје потребе у току дана, што свакако 

није занемарљив податак. 

Ове резултате треба имати у виду приликом даљег планирања и слања садржаја 

породицама, првенствено тако што би требало количину дневних задатака прилагодити 

времену које одговара родитељима да проведу у раду вртићких задатака са децом  - а то је 

оквирно до сат времена дневно. 

 

 

Резултати упитника за запослене о искуствима у раду за време ванредног 

стања услед епидемије изазване Корона вирусом 

Циљеви истраживања: Циљ овог упитника био је да испитамо мишљење васпитача  

и медицинских сестара-васпитача о тренутном начину рада и функционисању ПУ за време 

пандемије КОВИД 19''.  Упитник се односио на питања везана за сналажење васпитача у 

тренутној ситуацији,  које дигиталне уређаје користе за извођење в-о рада на даљину, 

колико процената родитеља има ресурсе да прате в-о рад  на даљину, на који начин су се 

информисали о томе шта је потребно за организацију в-о рада на даљину, затим извори 

који су били корисни за организацију оваквог начина рада, на који начин остварују 

комуникацију са породицама-децом током в-о рада на даљину, шта сматрају за 

предности/мане оваквог начина в-о рада, самопроцена дигиталних компетенција у односу 

на тренутну ситуацију, самопроцена емотивног стања везана за организацију и припрему 

в-о рада на даљину, успостављање баланса између приватног живота и професионалних 

обавеза током организације в-о рада на даљину. 

Ток истраживања: Васпитачима и медицинским сестрама-васпитачима је преко 

вибер група прослеђен упитник под називом ''Упитник за запослене у ПУ “Мајски цвет”''. 

Упитник се бави тренутним начином рада и функционисањем ПУ за време пандемије 

КОВИД 19''.  Упитник је анониман, дат је е-форми, лако се попуњава. 

Методологија истраживања: Коришћена је техника анкетирања. Васпитачи и 

мед.сестре-васпитачи су замољени да одговоре на е-упитник конструисан за сврху 

испитивања тренутне ситуације у којој функционише в-о рад на даљину у  нашој ПУ. 

Упитник се састојао од 11 питања на која су испитаници одговарали заокруживањем тј. 

(не)слагањем са појединим тврдњама.  Два питања су била отвореног типа, па су 

испитаници могли да дају своје коментаре и искуства.Ови коментари су коришћени у делу 

интерпретације резултата ради илустрације и бољег разумевања истраживања. Подаци 

добијени упитником су квантитативно обрађивани. За статистичку обраду података 

коришћени су поступци дескриптивне статистике (проценти, фреквенције и слично). 

Узорак: Од укупно 29 васпитача и 6 медицинских сестара-васпитача упитник је 

попунило 34 практичара. Свим васпитачима и медицинским сестрама-васпитачима је линк 

према упитнику послат преко вибер група и мејлова (онима који не користе вибер). Рок за 

попуњавање упитника био је шест дана. 
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Резултати/закључци добијени путем упитника: Велики број запослених поседује 

како техничке уређаје тако и вештине за коришћење савремених технологија у циљу 

остваривања комуникације и сарадње са породицом. 

Висок је и проценат породица које су у могућности да са васпитачима остваре 

сарадњу и комуникацију на даљину. 

Проток информација унутар установе је јако добар што показује проток 

информација на релацији директор/стручни сарадници-васпитачи као и међусобна  

хоризонтална размена међу практичарима. 

Висок проценат праћења информација путем званичних сајтова, друштвених мрежа 

и других начина комуникације, показује висок степен одговорности према 

професионалном ангажовању у в-о раду на даљину. 

Резултати даље указују да упркос почетним препрекама и недоумицама у раду, сви 

радници су успели да унапређујући своје компетенције (пре свега дигиталне), да 

успоставе сталну сарадњу и комуникацију са породицом која омогућава свакодневни в-о 

процес рада на даљину. То доказују свакодневне повратне информације од родитеља, 

проценат породица које су активне у раду  као и резултати упитника о сарадњи са 

породицом који потврђују ове резултате. 

Као посебно значајан резултат истичемо то што преко 88% испитаника наводи да је 

успело да успостави равнотежу између приватних и пословних обавеза и одговорности. 

Резултати који су смернице за даљи рад: Као посебну добит истичемо резултат 

везан за ниво дигиталних компетенција практичара који је према резултатима врло висок.  

Ове компетенције су изузетно значајне и треба их искористити како за 

унапређивање постојеће праксе (богаћењем садржаја које нудимо деци/породици, који су 

путем интернета лако доступни) тако и ради даље комуникације и сарадње са породицом  

на овај начин.  

Ова ситуација пружа нам и примере на које начине можемо бити транспарентни у 

свом в-о раду са децом. 

Како да укључимо породице у в-о рад, анимирамо ширу друштвену заједницу. 

Пружа могућности лакшег комуницирања и оснаживања улоге породице у својој 

примарној васпитној улози, путем дељења едукативних садржаја у складу са потребама 

породица и узрастом деце. 

С тим у вези треба наставити грађење и јачање стечених компетенција, дигиталну 

комуникацију унапређивати и подићи на још виши ниво, како би посредно утицали на 

ниво квалитета постојеће праксе у нашој ПУ. 

 

 

 

Извештај о спроведеном самовредновању у кључној  области Управљање и организација 

биће презентован на: 

1. Седници Педагошког колегијума 

2. Седници ВОВ 

3. Седници Савета родитеља 

4. Седници Управног одбора 

Извештај ће бити полазна основа за израду Годишњег плана рада установе за следећу 

2020/2021. годину. 
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9.8. Извештај о раду Стручног актива за развијање предшколског програма у радној 

2019/20. години 

 

Чланови Актива у радној 2019/20. години 

1. Славица Јанковић, директор установе 

2. Марија Стојановић, стручни сарадник – психолог, координатор актива 

3. Драгана Живковић – васпитач 

4. Славица Перић – васпитач 

5. Марина Марковић - васпитач 

6. Марина Адамовић - васпитач 

7. Татјана Цветковић - васпитач 

8. Сладинка Милетић - васпитач 

9. Милица Ђорђевић – медицинска сестра - васпитач 

10. Бојана Тодоровић – представник родитеља 

Актив се у току ове радне  године састао 4 пута. 

За координатора Тима на првом састанку изабран је стручни сарадник – психолог Марија 

Стојановић. На истом састанку израђени су извештај о раду актива у радној 2018/19. 

години и план рада за текућу радну годину. Тим је на другом састанку детаљно прочитао 

Предшколски програм и уз консултације означено је шта је потребно изменити и усвојити 

на Управном одбору до јуна месеца. Међутим, већ следеће недеље Тим је због скорог 

отварања новоизграђеног дела морао да уради измене и допуне Предшколског програма, 

због повећања  површине објекта и смањења површине дворишта, запошљавања нових 

радника и отварања две нове јаслене групе и по прву пут отварања вртића за бебе које су 

тек напуниле 6 месеци. Педагог и психолог су измене и допуне урадиле и исте су усвојене 

на Управном одбору фебруара месеца. 

На последњем састанку, јуна месеца, чланови Тима су израдили овај извештај. 

У исчекивању и припреми за увођење нових основа програма ПВО, актив ће у наредном 

периоду бити усмерен на стицање нових вештина и знања у циљу што квалитетније 

припреме за имплементацију нових основа програма предшколског васпитања и 

образовања. Предшколски програм наше установе у наредним годинама пратиће управо 

промене које ће проистећи из поменутог процеса. 
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9.9. Извештај о раду Тима за сарадњу са породицом и друштвеном заједницом  

 

Годишњи извештај за радну 2019/20. годину, подноси Тим за сарадњу са породицом и 

друштвеном заједницом ПУ ''Мајски цвет'' и њега чине следећи чланови: 

1. Светлана Јевтић – васпитач и координатор Тима 

2. Марија Живановић – васпитач 

3. Маја Илић – васпитач 

4. Валентина Јанковић – васпитач 

5. Марина Марковић – васпитач 

6. Јелена Милошевић – васпитач 

7. Дијана Станковић – васпитач 

8. Александра Милићевић – васпитач 

9. Сладинка Милетић – васпитач 

10. Милица Ђорђевић – медицинска сестра – васпитач 

11. Представник родитеља. 

  Чланови Тима су се на састанцима бавили актуелним питањима везаним за организацију 

сарадње са породицом и друштвеном заједницом. Одржана су два редовна састанка у 

првом делу радне године са следећим темама: 

 План и програм активности за Дечију недељу, од 07-11.10.2019. 

 Планирање активности за Недељу здраве хране, од 14-18.10.2019. 

  У оквиру Дечије недеље, чији је слоган био „ Да право свако дете ужива лако“, 

активности су организоване према плану који је донео Тим и то: 

 Понедељак,07.10.2019: активности по васпитним групама на тему „Дечија права и 

одговорности“, буквар дечијих права, картице и илустрације са правима и 

одговорностима детета, 

 Уторак, 08.10.2019: ликовне и говорне активности по групама на тему:“ Деца 

света“, посета припремних предшколских група из централног објекта градској 

библиотеци, 
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 Среда, 09.10.2019: посета предшколаца председнику Општине, музички програм за 

децу – гост Мари Мари, посета тернских група библиотеци, 

 Четвртак, 10.10.2019: дружење деце са бакама и декама у вртићу радионичког типа 

на тему: „Зимница – моје право да се храним здраво“, 

 Петак, 11.10.2019: спортске игре у холу вртића, Трка за срећније детињство – 

учешће предшколаца. 

  У оквиру Недеље здраве хране, према плану који је саставио Тим, одржане су следеће 

активности: 

 Понедељак, 14.10.2019: активности по групама на тему пирамиде здраве исхране и 

класификација амбалаже производа на здраву и нездраву храну, посета зеленој 

пијаци – средњи и старији узраст деце, 

 Уторак, 15.10.2019: „Кувар здраве хране“ – прављење кувара од рецепата јела са 

здравим намирницама које су деца донела од куће, посета зеленој пијаци – 

припремне предшколске групе, 

 Среда,16.10.2019: јутарње телесно вежбање у сарадњи са Драганом Пајкић, 

професором физичког васпитања у средњој школи, представљање Џудо клуба из 

Великог Градишта, 

 Четвртак, 17.10.2019: тематски маскенбал у дворишту вртића на тему: „Воће и 

поврће“, 

 Петак, 18.10.2019: позоришна представа за децу: „Мачак, лисица и петао“, посета 

теренских група зеленој пијаци. 

Због проглашења пандемије вирусом Covid -19, у другом делу радне године одржан је 

један састанак и то путем viber групе. На њему су чланови Тима изнели своје мишљење о 

online раду и сарадњи са породицом на овај начин у периоду ванредног стања. Донет је 

закључак да је овај облик рада добро прихваћен од стране родитеља и деце и да је велики 

број породица био укључен. Родитељи су били веома активни у сарадњи, давали су 

предлоге за разне активности, пратили садржаје и текстове које су слали васпитачи и 

стручна служба и били су веома ажурни у попуњавању анкета. 
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Што се тиче сарадње са друштвеном заједницом, запослени су у току ванредног стања 

били и на располагању Црвеном крсту и Центру за социјални рад. 

9.10. Годишњи извештај о раду Тима за безбедност ПУ “Мајски цвет“ Велико 

Градиште у радној 2019/20. 

У радној 2019/20.години Тим за безбедност у ПУ „Мајски цвет“ чине: 

1. Славица Јанковић - директор 

2. Драгана Бранковић – виши санитарни техничар/координатор тима 

3. Славица Перић – васпитач 

4. Надица Јевтић – васпитач 

5. Богдан Милић – економ 

6. Драган Коцмановић – домар 

7. Драгана Тишановић – главни кувар 

8. Весна Милорадовић – спремачица 

9. Јелена Цветковић – медицинска сестра васпитач 

10. Оливера Живковић – васпитач 

11. Катарина Милићев – васпитач 

12. Радица Миленковић – медицинска сестра 

Чланови Тима су се на састанцима бавили свим актуелним питањима везаним за 

безбедност деце у  установи. 

Тим чине запослени из свих структура установе тако да Тим може да делује на свим 

пољима и на тај начин обезбеди сигурну и здраву средину за боравак деце и рад 

запослених. 

Тим за безбедност у току радне 2019/20.године одржао је укупно пет седница.Две су 

одржане у редовним условима док су три одржане у ванредним условима изазваним 

епидемијом вируса КОВИД 19.При појави првог случаја обољевања од вируса ковид 19 у 

Србији  установа је предузела појачане превентивне мере које су произашле из препорука 

које је дало Мнистарство просвете, науке и технолошког развоја.16.марта 2020 године 

проглашено је ванредно стање у Републици Србији  и установа је престала са радом. 

8.маја одржана је седница Тима за безбедност на којој су чланови Тима упознати са 

инструкцијама у вези са поступањем ПУ поводом отварања објекта за пријем деце у време 

трајања епидемије КОВИД 19 почев од 11.маја.ГЗЗЈЗ Београд је дао упутство које се 

односи на опште превентивне мере, посебне превентивне мере, мере које се односе на 

родитеље деце која ће долазити у вртић и мере које се односе на запослене у предшколској 

установи.На основу тога ПУ је донела превентивне мере заштите у време трајања 

еидемије КОВИД 19 које ће се спроводити и поштовати у нашој установи. 
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Све превентивне мере се адекватно спроводе, надгледа се спровођење истих, средства за 

дезнфекцију простора као и лична заштитна средства су обезбеђена, рад се обавља без 

било каквих сметњи. 

9.11. Извештај о раду Тима за маркетинг и креативно уређење простора ПУ 

 

У току предходне радне године Тим за маркетинг и креативно уређење простора састао се 

укупно 5 пута. У овој радној години чланови Тима били су: 

1. Славица Перић – васпитач, координатор тима; 

2. Марина Адамовић, васпитач; 

3. Марија Живановић, васпитач; 

4. Маја Богосављевић, васпитач; 

5. Лидија Живковић-васпитач; 

6. Ивана Настасовић, васпитач; 

7. Маја Илић, васпитач; 

8. Светлана Јевтић, васпитач; 

9. Александра Милићевић, васпитач; 

10. Богдан Милић, економ; 

11. Представник родитеља. 

Приказ реализованих активности у току 2019/2020. радне године: 

 

Временска 

динамика 
Начин реализације 

Носиоци 

реализације 
Начин праћења 

Август 2019. 
Сређивање главног паноа установе за 

почетак нове радне године 
Чланови тима 

Непосредан увид, 

видео и фото записи 

Септембар-

октобар 2019. 

Уређење простора ПУ у току Дечије 

недеље и Недеље здраве хране 
Чланови тима 

Непосредан увид, 

видео и фото записи 

Новембар 2019. 
Сређивање главног паноа за Дан 

вртића 24.11.2019. 
Чланови тима 

Непосредан увид, 

видео и фото записи 

Децембар 2019. 

Промена теме на главном паноу; 

Украшавање установе, обележавање 

Нове године 

Чланови тима 
Непосредан увид, 

видео и фото записи 

Јануар 2020. 
Представљање дечјих радова са темом 

''Свети Сава'' 
Чланови тима 

Непосредан увид, 

видео и фото записи 

Март 2020. 

Представљање дечјих радова на тему: 

„Моја мама“; 

Промена теме на главном паноу 

''Пролеће'' 

Чланови тима 
Непосредан увид, 

видео и фото записи 

Јун 2020. 
Помоћ приликом уређења простора 

новог објекта ПУ 
Чланови тима 

Непосредан увид, 

видео и фото записи 

Јул/август 2020. Евалуација рада тима, извештај о раду 
Чланови тима 

 

Непосредан увид, 

видео и фото записи 
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9.12.Извештај о раду Тима за професионални развој 

 

Чланови тима у радној 2019/20.години били су: Маја Илић-васпитач-координатор, 

Славица Јанковић-директор, Јелена Блажевић-Богдановић-логопед, Милена Ђуричић-

васпитач, Жаклина Гајић-васпитач, Јелена Цветковић-мед.сестра-васпитач, Милица 

Ђорђевић-мед.сестра-васпитач, Ивана Настасовић-васпитач. Тим је у току године пратио 

ток стручног усавршавања, као и реализацију индивидуалних планова о стручном 

усавршавању, тим се састао четири пита у току радне године. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА у 2019/20. години: 

Циљеви 
 Реализоване 

активности 
Носиоци 

Временски 

оквир 
Докази 

Инструменти 

и технике 

самовреднов

ања 

 Континуирано 

стручно 

усавршавање у 

ПУ засновано  

је на 

приоритетима 

ПУ и њених 

запослених. 

Избор 

координатора; 

Доношење плана 

рада тима; 

Израда 

извештаја о 

стручном 

усавршавању за 

предходну 

годину и план 

СУ за наредну 

годину; 

Чланови 

тима, 

педагог 

Јул/август 

2019/20. 

Индивидуални 

извештаји и 

планови о 

стручном 

усавршавању 

као и општи 

извештај и план 

ПУ за стручно 

усавршавање. 

Записници са 

састанака 

тима; 

Годишњи 

план рада ПУ 

и извештај. 

Помоћ 

запосленима 

приликом 

израде  

индивидуалних 

планова 

стручног 

усавршавања и 

употпуњавања 

професионално

г портфолиа. 

Подршка 

запосленом 

приликом 

евалуирања 

сопствене 

праксе 

Израда плана за 

унапређивање 

професионалних 

компентенција. 

Чланови 

тима, 

стручни 

сарадниц

и 

У току 

године 

Индивидуални 

извештаји и 

планови о 

стручном 

усавршавању. 

Записници са 

састанака 

тима; 

Професионал

ни портфолио 

запослених-

планови СУ. 

Планирање и 

организација 

екстерних и 

интерних 

облика СУ 

запослених. 

Пратити потребе 

и приоритете 

ПУ(на основу 

екстерног, 

интерног 

вредновања 

квалитета рада 

установе, личне 

Чланови 

тима, 

директор 

У току 

године 

Извештај о 

стручном 

усавршавању у 

ПУ. 

Записници са 

састанака 

тима; 

Извештај о 

раду ПУ. 
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самопроцене 

запослених) 

У складу са тим 

организује СУ за 

запослене. 

 

 

 

 

 

 

Пружање 

помоћи 

приправницима 

у припремању и 

извођењу в-о 

рада. 

Пружање 

подршке 

менторима и 

приправницима 

у планирању и 

реализацији 

програма за 

увођење у посао 

приправника; 

Праћење и 

вредновање 

заједничког рада 

ментора и 

приправника; 

Пружање 

подршке 

приправницима 

у припреми за 

полагање испита 

за лиценцу. 

 

 

 

 

 

 

Координа

тор, 

остали 

чланови 

 

 

 

 

 

 

У току 

године, по 

потреби 

 

 

 

 

Педагошка 

документација 

васпитача-

ментора, 

педагога, Актив 

ментора и 

приправника. 

 

 

 

 

 

Записници са 

састанка 

тимова; Увид 

у педагошку 

документациу  

приправника, 

ментора, 

педагога. 

Стручно 

усавршавање 

запослених за 

време 

ванредног 

стања у држави 

План СУ за врме 

ванредних 

околности, 

хоризонтална 

размена 

професионалних 

искустава, начин 

евиденције/праћ

ење 

Стручни 

сарадниц

и, 

координа

тор 

Март-мај 

2020.године 

Индивидуални 

извештаји о 

стручном 

усавршавању, 

сертификати. 

Записник 

тима, 

Годишњи 

извештај о 

стручном 

усавршавању 

у ПУ 

ПУ сама прати 

и евалуира свој 

рад и на основу 

тога га 

унапређује.  

Праћење и 

вредновање 

примене 

стечених знања 

са различитих 

облика СУ; 

Подстицање 

концепције 

доживотног 

учења; 

 

Чланови 

тима, 

стручни 

сарадниц

и 

У току 

године 

Непосредан увид 

у промене које 

се дешавају у 

средини у којој 

деца уче и живе, 

фото и видео 

записи, промене 

у начину вођења 

педагошке 

документације. 

Записници са 

станака тима, 

Већа, 

Педагошког 

колегијума; 

Известај ПУ о 

стручном 

усавршавању. 
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9.13. Извештај о раду Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

 

Чланови тима у радној 2019/20.години су: Славица Јанковић-директор, Николета 

Благојевић-васпитач-координатор тима, Милена Митић-педагог , Гордана Перић-

васпитач, Оливера Живковић-васпитач, Катарина Милићев-васпитач, Тегелтија Ана-

васпитач и  Раница Милојковић-васпитач.Представник родитеља и локалне самоуправе. 

Тим се у току године састао четири пута, на тиму је дискутовано о резултатима 

самопроцене досадашњег рада у битним сегментима за развој установе, као и о начинима 

унапређивања рада предшколске установе. Тим је у току године активно сарађиивао са 

Активом за развојно планирање и Тимом за самовредновање. Заједнички је организована 

радионица свих чланова актива и тимова, на радионици смо дошли до конкретних 

задатака који су приоритет за унапређивање квалитета рада установе. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА у радној 2019/20. години: 

Циљеви 
Реализоване 

активности 
Носиоци 

Временск

и оквир 
Докази 

Инструменти 

и технике 

самовреднов

ања 

 Планирање 

тока развоја 

ПУ засновано 

је на процени 

досадашњег 

рада и на 

сталној 

рефлексији 

постојеће 

праксе ПУ. 

Избор 

координатора; 

Доношење 

плана рада 

тима; 

Израда 

извештаја за 

предходну 

радну годину. 

Чланови 

тима 

Август/ 

септембар  

Сарадња са Тимом 

за самовредновање, 

Активом за 

развојно 

планирање, План 

унапређења рада 

ПУ. 

Записници са 

састанка 

тимаова и 

актива. 

Увид у рад 

стручних 

органа и 

тимова, 

предлози за 

унапређење. 

Прати рад 

стручних 

органа ПУ; 

Предлаже мере 

за ефикасније 

функционисање 

стручних 

органа, тимова. 

Координат

ор, чланови 

тима, 

директор, 

стручни 

сарадници 

У току 

године 

Међусобна 

повезаност актива 

и тимова приликом 

реализације 

појединих задатака, 

радионица за 

запослене и 

родитеље. 

Записници са 

састанка 

тимаова. 

Учешће у 

процесу 

самовреднова

ња у ПУ 

Прати рад тима 

за 

самовредновањ

е; 

Учествује у 

прикупљању и 

анализи 

података;  

Предлаже мере 

за унапређење 

Координат

ор, чланови 

тима 

У току 

године 

Пу стално прати, 

анализира и 

процењује 

властиту 

успешност у раду и 

на основу тога 

унапређује в-о рад 

што се види из 

заједничке 

реализације 

Записници са 

састанка 

тимова. 

Извештај о 

самовреднова

њу и план 

унапређења. 
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квалитета рада 

ПУ. 

појединих 

активности. 

Реализација 

Развојног 

плана ПУ 

Прати рад 

актива за 

развојно 

планирање и 

сарађује са 

њим; 

Прати и 

вреднује 

реализацију 

активности 

предвиђених 

Развојним 

планом 

установе; 

Предлаже 

приоритетне 

развојне 

циљеве и 

задатке за сваку 

радну годину у 

сарадњи са 

активом за 

развојно 

планирање. 

Координат

ор, чланови 

тима, 

педагог, 

директор 

У току 

године 

У сарадњи са 

Активом, врши 

рефлексивну 

процену 

досадашњих 

остварених исхода 

и предлаже мере за 

даљи развој ПУ. 

Записници са 

састанка тима 

и актива.  

Акциони план 

и извештај 

актива за 

развојно 

планирање. 

Реализација 

Предшколско

г програма и 

Годишњег 

плана рада 

установе 

Прати и 

вреднује 

реализацију 

предшколског 

програма, 

предлаже мере 

за 

унапређивање 

квалитета; 

Прати и 

вреднује 

реализацију 

Годишњег 

плана рада ПУ 

и предлаже 

мере за 

унапређивање 

квалитета. 

Координат

ор, чланови 

тима, 

стручни 

сарадници 

У току 

године 

Предшколски 

програм и 

Годишњи план 

рада осликавају 

реалне потребе и 

приоритете у 

реализацији в-о 

рада у ПУ, као и 

пружању подршке 

деци и породици. 

Записници са 

састанка 

тима. 

Предшколски 

програм, 

Годишњи 

план рада и 

извештај о 

раду ПУ. 
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9.14.Извештај о раду стручне службе 

Стручни сарадници педагог, психолог и логопед су учествовали у пословима:   

- планирања и програмирања образовно-васпитног рада, односно васпитно-

образовног рада,  

- праћења и вредновање образовно-васпитног рада, односно васпитно-

образовног рада,  

- раду са васпитачима, мед.сестрама-васпитачима  

- раду са децом,  

- раду са родитељима, односно старатељима,  

- раду са директором, другим стручним сарадницима, 

- раду у стручним органима и тимовима,  

- сарадњи са надлежним установама, организацијама, удружењима и 

јединицом локалне самоуправе,  

- вођењу документације, припреме за рад и стручно усавршавање.  
 

9.14.1. Извештај о раду педагога и психолога 

 

Следи табеларни приказ реализованих активности према областима рада стручног 

сарадника педагога и психолога у претходној радној години. 

 

ОБЛАСТИ РАДА 
РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
САРАДНИЦИ 

 

 

 

ПЛАНИРАЊЕ И 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНОГ РАДА 

1. Учествовање у праћењу 

реализације Развојног плана 

установе, акционих 

планова, Предшколског 

програма, плана 

самовредновања 

предшколске установе, 

индивидуализованог плана 

рада са децом, учествовање 

у креирању Летописа 

предшколске установе. 

Током године, према 

плану рада актива, 

тимова 

Директор, чланови 

актива, тимова, 

логопед, летописац 

2. Учествовање у припреми 

концепције годишњег плана 

рада предшколске установе. 

Током августа  

Директор, логопед, 

секретар, 

координатори 

актива, тимова 

3. Учествовање у изради 

годишњег плана рада 

предшколске установе и 

његових појединих делова 

(организација и облици 

Током године 

Директор, стручни 

сарадници,  

представници 

актива, тимова 
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рада - стални, повремени, 

посебни; редовни и 

приоритетни задаци, 

програма стручних органа и 

тимова, стручног 

усавршавања, превентивних 

програма, програма рада 

стручних сарадника, 

сарадње са породицом, 

сарадње са друштвеном 

средином, програм заштите 

деце од дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања).  Израда 

предлога Годишњег 

извештаја о раду установе 

(свих кључних делова: 

материјални услови, 

реализација свих врста 

програма, сарадње са 

породицом, лок.заједницом, 

извештаји тимова, актива, 

управних, саветодавних 

тела и др.). 

4. Учествовање у избору и 

планирању реализације 

посебних, 

специјализованих и 

повремених програма, 

посебно ангажовање на 

реализацији програма 

подршке породицама које 

су социјално угрожене, 

пријем деце у предшколску 

установу, адаптација. 

На почетку године, и 

током године-пријем 

деце  

Директор, Веће, 

реализатори 

специјализованих 

програма, Друштво 

''Ром''. 

5.Пружање помоћи 

васпитачима у развијању 

програма, планирању и 

документовању васпитно – 

образовног рада у васпитној 

групи 

На почетку године и 

током целе радне 

године 

Васпитачи, 

мед.сестре-

васпитачи 

6.Учествовање у припреми 

за спровођење мера 

индивидуализације у 

васпитно-образовном раду, 

према препоруци ИРК, као 

и према процени васпитно-

образовних радника у 

установи. 

На почетку године и 

током године према 

плану рада ТИО-а, 

као и указаним 

појединачним 

потребама 

Чланови ТИО-а, 

васпитачи, стручни 

сарадници, ИРК 

7.Планирање организације Септембар/октобар и Директор, 
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рада ПУ у сарадњи са 

директором, реорганизација 

радника, прибављање 

средстава за групе, сарадња 

са родитељима на 

опремању простора. 

Опремање новог простора 

установе, радни простори и 

фискултурна сала. 

мај/јун Васпитачи, 

родитељи 

8.Организовање сарадње са 

Домом здравља-нега и 

заштита деце, сарадња са 

удружењем грађана ''Ром'', 

сарадња са основним 

школама-заједничка 

дешавања, контакт 

учитељица и васпитача, 

упознавање предшколаца са 

школом и будућим 

учитељицама. Сарадња са 

Културним центром, 

музејом, градском 

библиотеком, црвеним 

крстом,полицијом  и 

другим установама од 

значаја. 

Током целе године 

Директор, 

представници 

установа из 

лок.окружења, 

васпитачи 

9.Учествовање у 

формирању распореда 

васпитача и мед.сестара 

приправника, договор са 

директорком. 

На почетку године 

или у току године 
Директор 

10.Учешће у планирању 

излета, екскурзија, боравка 

деце у природи. Одлазак 

деце на једнодневни излет у 

Београд. 

Ове године није 

реализовано због 

ванредних 

околности. 

/ 

11.Учешће у планирањеу и 

реализацији културних 

манифестација, наступа 

деце, медијског 

представљања и слично. 

Редовно ажурирање 

садржаја сајта и ФБ 

странице ПУ, посебно 

одељак актуелности. Еко 

недеља, Ускршња недеља  

су обележена на мало 

другачији начин, 

промовисањем путем 

друштвених мрежа онлајн 

Током године 
Директор, 

васпитачи 
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рада  вртића и породице и 

продуката који су настали 

из узајамне сарадње. 

Поједини догађаји су 

изостали ове године због 

ванредних околности. 

12. Учествовање у 

осмишљавању и изради 

акционих планова и 

предлога пројеката који 

могу допринети 

унапређивању квалитета 

васпитања и образовања у 

предшколској установи 

конкурисању ради 

обезбеђивања њиховог 

финансирања и 

учествовање у њиховој 

реализацији. Рад за 

стручну конференцију 

БАПТА  под називом: 

''Подстицајно окружење у 

вртићу као услов дечијег 

социјалног развоја'' и рад за 

стручне сусрете стручних 

сарадника ПУ: ''Размена 

искустава стручних 

сарадника и заједничко 

промишљање као подршка 

променама у ПУ'' 

Током године Директор, секретар 

13. Учествовање у избору 

дидактичког материјала у 

предшколској установи.  

Септембар/и у току 

године 

Директор, 

васпитачи 

14. Планирање и 

реализација педагошко-

инструктивног рада у 

установи, у централном 

објекту и редован обилазак 

подручних васпитних група 

Једном месечно 

израда плана, 

реализација у току 

месеца 

Директор, веће 

15. Припремање годишњег 

програма рада и месечних 

планова рада стручног 

сарадника  

Једном месечно  

16. Припрема плана и 

израда извештаја о 

стручном усавршавању у 

установи. Припремање 

плана сопственог стручног 

усавршавања и 

професионалног развоја и 

Септембар 2019. и 

јун, август 2020. 

Директор, Тим за 

професионални 

развој, Веће 
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извештај о реализацији. 

17. Учешће у изради 

извештаја стручних тимова 

као и планирању рада 

(Актив јаслених група, 

Актив за развојно 

планирање, Тим за 

самовредновање, СТИО, 

Актив за развијање 

предшколског програма, 

Тим за сарадњу са 

породицом и 

лок.заједницом и др.) 

Септембар, октобар 

2019. и јун, август 

2020. 

Чланови актива, 

тимова 

ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ В-О 

РАДА 

1. Учествовање у праћењу и 

вредновању васпитно-

образовног рада установе и 

предлагање мера за 

побољшање ефикасности, 

економичности и 

успешности установе у 

задовољавању развојних 

потреба деце. Кроз рад 

тима за самовредновање, 

пед.-инструктивни рад, рад 

актива за развојно 

планирање, Тима за 

обезбеђивање квалитета и 

развој установе, рад 

Васпитно-образовног већа. 

Више пута у току 

сваког месеца. 

Директор, чланови 

актива, тимова, 

родитељи, 

представници 

лок.заједнице 

2.Учествовање у 

континуираном праћењу и 

подстицању напредовања 

деце у развоју и учењу. 

Кроз праћење и посматрање 

деце у групама, пед.-

инструктивни рад, рад 

ТИО-а. 

Више пута у току 

сваког месеца. 

Чланови ТИО-а, 

стручни 

сарадници, 

васпитачи 

3. Праћење и вредновање 

примене мера 

индивидуализације за децу. 

Кроз рад ТИО-а, 

васпитачима, родитељима 

деце са проблемима у 

развоју. 

Више пута у току 

године 

Чланови ТИО-а, 

васпитачи 

Праћење и вредновање 

ефеката реализације 

пројекта ''Заједно за децу'' 

Јануар/јул   
Педагошка 

документација 

стручних 
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сарадника, 

Годишњи извештај 

о раду ПУ 

5. Учешће у изради 

годишњег извештаја о раду 

предшколске установе, а 

нарочито остваривања свих 

програма васпитно-

образовног рада, програма 

стручних органа и тимова, 

стручног усавршавања, 

превентивних програма, 

рада психолошко-

педагошке службе, сарадње 

са породицом, сарадње са 

друштвеном средином. 

Јун-септембар 2019. 

Директор, веће, 

координатори 

актива, тимова 

6. Иницирање различитих 

истраживања ради 

унапређивања васпитно-

образовног рада установе и 

остваривања послова. 

Анкетирање родитеља о 

заинтересованости за 

специјализоване и 

повремене програме, анкета 

за родитеље о задовољству 

родитеља радом установе 

Током године, више 

пута 

Веће, мед.сестре-

васпитачи, 

васпитачи, тим за 

самовредновање 

7. Учествовање у 

истраживањима која се 

спроводе у оквиру 

самовредновања рада ПУ 

(израдом инструмента 

процене, дефинисањем 

узорка и квантитативном и 

квалитативном анализом 

добијених резултата). 

Више пута у току 

године 
Чланови тима 

8. Учествовање у праћењу 

остваривања циљева и 

задатака предвиђених 

Развојним планом установе. 

Током године 

Чланови актива, 

Савет родитеља, 

Управни одбор 

РАД СА 

ВАСПИТАЧИМА 
1. Пружање помоћи 

васпитачима на 

конкретизовању и 

операционализовању 

циљева и задатака ВО рада. 

Посебно васпитачима 

приправницима. 

Саветодавни разговори 

Током године 
Васпитачи, 

директор, психолог 
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свакодневно са 

васпитачима, најчешће на 

тему писања евалуације 

етапе, белешки о деци, 

успостављању везе између 

редовног праћења дечијег 

развоја и напредовања са 

планирањем и 

програмирањем рада. 

2. Рад са васпитачима на 

преиспитивању васпитно – 

образовне праксе, 

разматрање педагошких 

приступа и конкретних 

проблема васпитне праксе. 

Посебно у групама са 

децом са сметњама у 

развоју. Увођење нових 

метода у раду, техника 

праћења деце. 

Током године 
Васпитачи, 

директор,  

3. Саветодавни рад усмерен 

ка унапређивању процеса 

праћења и посматрања 

дечјег напредовања у 

функцији подстицања 

дечјег развоја и 

напредовања. Иницирање и 

пружање стручне подршке 

васпитачима у коришћењу 

различитих метода, техника 

и инструмената праћења 

деце. Подршка приликом 

креирања инструмената за 

праћење дечјег развоја. 

На почетку радне 

године,и током 

године према 

потреби. 

Васпитачи 

4. Пружање стручне помоћи 

васпитачима на 

унапређивању квалитета 

ВО рада, увођењем 

иновација и иницирањем 

коришћења савремених 

метода и облика рада уз 

проучавање програма и 

праћење стручне 

литературе. Набавка 

савремених стручних 

издања. 

У току године 
Директор, 

васпитачи 

5. Укључивање у рад на 

естетском и педагошком 

обликовању простора ПУ, а 

посебно простора у којима 

У току године 

Васпитачи, 

родитељи, стручни 

сарадници 



100 
 

бораве деца. Сарадња са 

васпитачима за израду 

дидактичког материјала, 

прикупљању и коришћењу 

материјала. Помоћ при 

креирању паноа са дечјим 

радовима у Дечјој недељи, 

креирање паноа на улазу у 

вртић, теме: адаптација, 

стручне брошуре за кутак 

за родитеље, брошуре за 

адаптацију нове деце.  

6. Праћење начина вођења 

педагошке документације 

васпитача прегледањем 

Књиге в-о рада, увидом у 

индивидуалне портфолије 

деце, професионални 

портфолио васпитача. 

Приликом посета 

групи према плану 

пед.-инструктивног 

рада 

Директор 

7. Пружање подршке 

васпитачима, у планирању 

и реализацији непосредног 

васпитно-образовног рада 

са децом, а нарочито у 

области прилагођавања 

рада васпитно-образовним 

потребама детета; избора 

поступака посматрања и 

праћења напредовања деце 

у учењу и развоју,  

стварања подстицајне 

атмосфере у групи, 

развијања конструктивне 

комуникације и 

демократских односа у 

групи. 

Током целе године 

Васпитачи, 

мед.сестре-

васпитачи 

8. Пружање подршке 

јачању васпитачких 

компетенција у областима: 

комуникација и сарадња, 

конструктивно решавање 

сукоба и проблема, 

подршка развоју личности 

детета, организација 

средине и дидактичког 

материјала.На почетку 

године, организација нових 

простора, у току године 

подршка васпитачами 

приликом решавања 

проблема насталих у 

У току године 

Васпитачи, Тим за 

креативно уређење 

простора 
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сарадњи са породицом, 

подршка приликом сарадње 

са родитељима чија деца 

имају тешкоће у развоју. 

Помоћ за богаћење 

простора, израда 

дидактичких материјала за 

предшколске групе. 

9. Саветовање васпитача у 

индивидуализацији 

васпитно-образовног рада 

на основу уочених потреба, 

интересовања и 

способности деце. 

Свакодневна сарадња са 

васпитачима који у групама 

имају децу са зешкоћама у 

развоју. 

Септембар 2019.-јун 

2020 . 
Васпитачи 

10. Стручно излагање на 

тему имплементације нових 

основа програма ПВО 

''Слика о детету-слика наше 

праксе'' 

Фебруар 2020.  

11. Пружање подршке 

васпитачима за рад са 

децом којима је потребна 

додатна подршка. 

Координирање израде и у 

сарадњи са васпитачем и 

родитељем, тимско 

израђивање педагошког 

профила детета. 

Учествовање у развијању 

индивидуализованог 

приступа у раду, 

коришћењем резултата 

сопствених психолошких 

процена и психолошких 

процена добијених из 

других установа.  

Септембар 2019.-јул 

2020. 
Васпитачи 

12. Оснаживање васпитача 

за рад са децом, из 

осетљивих друштвених 

група кроз упознавање са 

карактеристикама те деце, 

развијање флексибилног 

става према културним 

разликама и развијање 

интеркултуралне 

Током године Васпитачи 
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осетљивости и предлагање 

поступака који доприносе 

њиховом развоју. Подршка 

програму ''Растимо сви 

заједно''.  

13. Пружање подршке 

васпитачима у раду са 

родитељима, односно 

старатељима. 

Индивидуални саветодавни 

разговри: васпитач-

родитељ-педагог, групни 

родитељски састанци, 

састанци на нивоу групе. 

Током године 
Васпитачи, 

директор 

14. Саветодавни рад са 

васпитачима давањем 

повратне информације о 

посећеној активности,  као 

и предлагањем мера за 

унапређење праћеног 

сегмента васпитно-

образовног рада. 

Педагошко-инструктивни 

рад педагога и психолога. 

Током године  

15. Пружање помоћи 

васпитачима у реализацији 

угледних активности, 

односно примера добре 

праксе, излагања на 

састанцима већа, актива, 

стручним скуповима и 

родитељским састанцима   

Септембар 2019.-мај 

2020. 

Директор, стручни 

сарадници 

16. Оснаживање васпитача 

за тимски рад кроз њихово 

подстицање на реализацију 

заједничких задатака, кроз 

координацију активности 

стручних већа, тимова и 

комисија. 

Током године 

Васпитачи, 

мед.сестре-

васпитачи,  

17. Пружање подршке 

васпитачима менторима и 

саветодавни рад са 

приправницима у процесу 

увођења у посао и 

лиценцирања.  

Током године 
Директор, 

васпитачи-ментори 

18. Пружање подршке 

васпитачима у примени 

различитих техника и 

поступака самоевалуације. 

Израда инструмената, 

Током године  
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подстицање на 

континуирану сапомроцену 

сопствене праксе. 

19. Усмеравање васпитача у 

креирању плана стручног 

усавршавања и њиховог 

професионалног развоја. 

Табеле за подношење 

извештаја о реализованом 

стручном усавршавању, 

план извођења угледних 

активности, подршка 

приликом стручних 

презентација, заједничка 

израда плана 

професионалног развоја. 

Мај/Јун 2020. Директор 

20. Решавање свакодневних 

педагошких ситуација. 

Подршка васпитно-

образовној пракси. 

Током целе године 

Васпитачи, 

мед.сестре-

васпитачи, 

директор 

  

РАД СА ДЕЦОМ 

1. Учешће у организацији 

пријема деце, праћења 

процеса адаптације и 

подршка деци у 

превазилажењу тешкоћа 

адаптације. Разговори са 

родитељима, групни и 

индивидуални, припремање 

путем стручних савета, 

презентација, флајера. 

Свакодневна подршка 

васпитачима.  

Септембар-новембар 

2019.године, у току 

године за 

новоуписану децу  

Васпитно-

образовно особље 

2.Стварање оптималних 

услова за индивидуални 

развој детета и пружање 

помоћи и подршке. 

Учествовање у 

организовању и богаћењу 

простора за децу, 

подстицање рада у мањим 

групама према 

интересовањима детета, 

подржавање развојно 

значајних игара и игре као 

основног елемента 

деловања на развој детета. 

Посматрање сваког детета 

као индивидуе за себе, 

покушај да се изађе у 

Током године  Васпитачи 
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сусрет потребама и 

интерсовањима сваког 

детета појединачно. 

3. Идентификовање и рад 

на отклањању педагошких 

узрока проблема у учењу и 

понашању. Праћење деце у 

групи, разговри са 

васпитачима о уоченим 

специфичностима, план за 

деловање. Укључивање 

родитеља/старатеља као 

сарадника на решавању 

ситуације. 

Септембар 2019.-јун 

2020. 

Васпитачи, 

директор 

4.Учешће у праћењу дечјег 

напредовања у развоју и 

учењу. Помоћ васпитачима 

приликом креирања 

индивидуалног портфолиа 

детета, као и израде 

инструмената за праћење 

дечјег развоја и 

напредовања.Прилагођавањ

е инструмената 

специфичностима у развоју 

поједине деце.Оснаживање 

родитеља да делују 

подстицајно на развој деце 

(у социјално 

нестимулативним 

срединама).  

Септембар 2019.-

август 2020. 
Васпитачи 

5.Промовисање, 

предлагање мера, учешће у 

активностима у циљу 

смањивања насиља, а 

повећање толеранције и 

контруктивног решавања 

конфликата, популарисање 

здравих стилова живота. 

Упознавање родитеља са 

врстама насиља над децом. 

Подршка у решавању 

насталих конфликтних 

ситуација. Разговри са 

родитељима, васпитачима. 

Током године 

Тим за заштиту од 

дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

директор 

6. Учешће у тимском: 

идентификовању деце којој 

је потребна подршка у 

процесу васпитања и 

образовања и 

Током године 
ТИО, васпитачи, 

ИРК, педијатри 
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осмишљавању и праћењу 

реализације 

индивидуализованог 

приступа у раду са децом. 

Сарадња са васпитачима, 

израда педагошког 

профила, постављање 

циљева и задатака, мењање 

средине за учење и развој 

детета. Праћење 

постигнутих ефеката мера 

индивидуализације. 

Сарадња са родитељима 

кроз индивидуалне 

саветодавне разговоре, 

оснаживање родитеља за 

рад у кућним условима. 

7. Учешће у структуирању 

васпитних група. Рад у 

комисији за пријем деце. 

Пријем деце у 

новоотворене групе. 

Равномерно распоређивање 

уписане деце према 

годишту, броју, полу, 

вођење рачуна о структури 

групе и др. 

Мај 2020., према 

потреби током 

године 

Чланови комисије 

за пријем деце, 

директор, секретар 

8. Пружање подршке деци 

из осетљивих друштвених 

група. Пријем деце ромске 

националности у вртић, 

реализација програма 

Растимо сви заједно. 

Сарадња са породицама, 

оснаживање за обављање 

родитељске улоге, сарадња 

са партнерским 

институцијама.  

Током године 

Васпитачи, 

директор, 

педијатријска и 

патронажна 

служба, удружење 

грађана Ром. 

 

9. Пружање психолошке 

помоћи детету или групи, у 

акцидентним кризама. 

Подршка решавању 

насталих кризних 

У току године 
Васпитачи, 

директор 
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ситуација. 

 РАД СА 

РОДИТЕЉИМА, 

ОДНОСНО 

СТАРАТЕЉИМА 

1. Прикупљање података од 

родитеља, односно 

старатеља који су од 

значаја за упознавање 

детета и праћење његовог 

развоја. Приликом уписа 

детета у вртић, кроз 

индивидуалне разговре 

према потреби.Кроз 

упитнике за родитеље у 

склопу индивидуалног 

дечјег портфолиа.Анкете о 

интересовањима деце због 

планирања 

специјализованих програма.  

Септембар 2019. и 

током године. 

Васпитачи, 

мед.сестре-

васпитачи 

2. Припрема и релизација 

родитељских састанака, 

трибина, радионица са 

стручним темама. На 

почетку године састанци са 

свим групама према 

узрасту. Током године 

присуство родитељским 

састанцима приликом 

обраде одређени тема.  

Септембар 2019. 

Групни родитељски 

састанци, током 

године у групама 

Васпитачи, 

мед.сестре, 

директор 

3. Организовање и 

учествоваље на општим и 

групним родитељским 

састанцима у вези са 

организацијом и 

остваривањем васпитно – 

образовног рада.  

На почетку и током 

године 

Васпитачи, 

директор 

4. Упознавање родитеља, 

старатеља са важећим 

законима, конвенцијама, 

протоколима о заштити 

деце од дискриминације, 

занемаривања и 

злостављања и другим 

документима од значаја за 

правилан развој деце у 

циљу представљања корака 

и начина поступања 

установе.Како на 

родитељским састанцима, 

тако и кроз индивидуалне 

разговре са родитељима, 

путем огласних табли и 

сајта установе. 

Током године Васпитачи 
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5. Пружање помоћи и 

подршке родитељима у 

осмишљавању слободног 

времена деце. 

Практиковање развојно 

значајних игара, 

обавештења о догађајима у 

окружењу на сајту 

установе. Оснаживање 

родитељске улоге, предлог 

активности за игру са 

децом код куће. 

Током целе године Васпитачи 

6. Саветодавни рад са 

родитељима, односно 

старатељима деце, који 

имају различите тешкоће у 

развоју, учењу и понашању. 

Педагошки савети, 

предузимање мера 

индивидуализације. 

Подршка родитељима да 

прихвате ситуацију и 

потраже стручну помоћ. 

Осмишљавање активности 

које доприносе развоју 

детета, јачање родитељске 

улоге. Пружање моралне 

подршке. 

Током целе године Васпитачи 

7. Подршка јачању 

родитељских васпитних 

компетенција, нарочито 

информисањем о 

психолошким 

карактеристикама њихове 

деце у оквиру 

индивидуалних 

консултација и облика 

групног психолошког 

образовања родитеља. Кроз 

родитељске састанке и 

приликом индивидуалних 

саветодавних разговра. 

Састанци групни и 

индивдуални са 

родитељима деце из ромске 

популације-рад на јачању 

родитељских улога и 

прихватања одговорности, 

ширење свести о значају 

укључивања деце у систем 

васпитања и образовања. 

Током целе године 

Директор, 

удружење грађана 

Ром, педијатријска 

и патронажна 

служба Дома 

здравља 
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8. Препоруке и савети 

родитељима за начин рада 

са децом код куће; Анкета 

за родитеље у оквиру 

самовредновања; 

Саветодавни рад и подршка 

родитељима деце са 

сметњама у развоју. 

Током године 

Васпитачи и 

остали стручни 

сарадници 

9. Учествовање у 

реализацији програма 

сарадње установе са 

родитељима, односно 

старатељима деце (општи и 

групни родитељски 

састанци и друго). Учешће 

у свим видовима сарадње и 

комуникације са 

родитељима који су 

предвиђени годишњим 

планом рада установе. 

Током целе године  

10. Сарадња са саветом 

родитеља, по потреби, 

информисањем родитеља и 

давање предлога по 

питањима која се 

разматрају на савету. 

Укљученост чланова савета 

у процес самовредновања, 

кроз упитнике, анкете и сл. 

Укључивање чланова у рад 

стручних тимова у 

установи. 

Током године 

Директор, 

секретар, чланови 

тима за 

самовредновање 

11. Пружање психолошке 

помоћи родитељима, 

односно старатељима чија 

су деца у акцидентној 

кризи. 

У току године  

РАД СА ДИРЕКТОРОМ, 

СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА, 

ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И 

ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА 

1. Сарадња са директором и 

стручним сарадницима на 

пословима који се тичу 

обезбеђивања ефикасности, 

економичности и 

флексибилности васпитно-

образовног рада установе, а 

нарочито у вези са: 

распоредом рада васпитача 

по групама, избором 

васпитача ментора и друго. 

Предлагање нових 

организационих решења 

Током године Директор 
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васпитно-образовног рада. 

Распоред васпитача током 

летњег периода и др. 

2. Сарадња са директором, 

стручним сарадницима на 

истраживању постојеће ВО 

праксе и специфичних 

проблема и потреба 

установе и предлагање мера 

за унапређење. Дискусије 

на већима, активима, 

разматрање резултата 

процеса самовредновања, 

план активности и 

предузимања мера у складу 

са тим. Рад на реализацији 

задатака предвиђених 

развојним планом установе. 

Током целе године 
Веће, активи, 

стручни тимови 

3. Сарадња са директором и 

стручним сарадницима у 

оквиру рада стручних 

тимова и комисија и 

редовна размена 

информација. Разматрање 

рада тимова, планова, 

програма, реализације. 

Активно учешће у свим 

активима, тимовима, 

комисијама. 

Током целе године 
Чланови стручнох 

тела у установи 

4. Тимски рад на 

проналажењу 

најефикаснијих начина 

унапређивања падагошке 

документације установе. 

Редовно прегледање 

целокупне педагошке 

документације, давање 

инструкција за 

унапређивање исте. Кроз, 

разговоре, тезе, путем 

стручних презентација. 

На почетку године и 

током године 
Директор 

5. Сарадња са директором 

на припреми докумената 

установе, прегледа, 

извештаја и анализа. 

Израда, измена и допуна, 

свих важних докумената. 

Развојни план, 

Предшколски програм, 

Годишњи план рада и 

На почетку и на 

крају радне године 

Координатори 

актива, тимова 
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Извештај о раду 

предшколске установе. 

Планови, програми, 

извештаји актива, тимова и 

др. 

6. Организовање трибина, 

предавања, радионица за 

запослене, родитеље. 

Родитељски састанци на 

узрасном нивоу. Стручне 

теме на већима, активима. 

Организовање реализације 

угледних активности. 

Учешће у организацији 

реализације акредитованих 

семинара и других облика 

стручног усавршавања. 

Током године 
Директор, 

васпитачи 

7. Сарадња са другим 

стручним сарадницима на 

припреми и реализацији 

разних облика стручног 

усавршавања (предавања, 

радионице, прикази 

стручних чланака и сл.) за 

васпитаче у оквиру 

установе. Присуствовање 

састанцима секције 

педагога браничевског 

округа. Сарадња са другим 

установама кроз окупљања 

и разматрања заједничких 

тема на Активима 

директора и стручних 

сарадника, учешће на 

сусретима стручних 

сарадника ПУ Србије. 

Сарадња са стручним 

сарадницима из округа. 

Током године 
Стручни сарадници 

из округа 

8. Редовна размена, 

планирање и усаглашавање 

заједничких послова са 

другим стручним 

сарадницима у установи.  

Током године  

9. Сарадња са стручним 

службама основних школа 

у нашој општини. 

Припремни програм, 

размена искустава 

васпитача и учитеља, упис 

деце у први разред, 

Током године 

Стручне службе 

основних школа 

општине Велико 

Градиште 
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упознавање са 

учитељицама, информације 

од значаја за родитеље и др. 

10. Предузимање мера 

индивидуализације, 

заједничко планирање 

корака, сарадња са 

релевантним комисијама, 

организацијама. 

Током године 
ИРК, Центар за 

социјални рад 

РАД У СТРУЧНИМ 

ОРГАНИМА, 

ТИМОВИМА 

1. Учествовање у раду 

Педагошког колегијума, 

Васпитно-образовног већа 

(давањем саопштења, 

информисањем о 

резултатима обављених 

анализа, прегледа, 

истраживања и других 

активности од значаја за 

васпитно-образовни рад и 

јачање васпитачких 

компетенција) 

Током године 
Чланови стручних 

тела у установи 

2. Учествовање у раду 

тимова установе који се 

образују ради остваривања 

одређеног задатка, 

програма или пројекта. 

учешће у раду ТИО-а, Тима 

за самовредновање, Тима за 

обезбеђивање квалитета и 

развој установе, Актива за 

развојно планирање. По 

потреби присуствовање 

састанцима других тимова 

у установи. Присуство, 

учешће у прављењу 

програма и плана рада 

тимова, као и годишњег 

извештаја, старање о 

реализацији одређених 

задатака. 

Током године 
Чланови тимова, 

координатори 

3. Учествовање у раду 

стручних актива. Актив 

припремних предшколских 

група, Актив за развојно 

планирање. Активно 

учешће у раду, израда 

плана и програма, као и 

извештаја о раду актива за 

Током године 
Чланови актива, 

координатори 
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развојно планирање. 

4. Предлагање мера за 

унапређивање рада 

стручних органа 

предшколске установе. 

Током године  

САРАДЊА СА 

НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВАМА,ОРГАН

ИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

1. Сарадња са образовним, 

здравственим, социјалним и 

другим институцијама 

значајним за остваривање 

циљева васпитно-

образовног рада и 

добробити деце. Дом 

здравља, основне и средња 

школа, Библиотека, 

Културни центар, музеј, 

Црвени крст, Туристичка 

организација и друге 

установе од локалног 

значаја. 

Током године  

2. Сарадња са локалном 

заједницом и широм 

друштвеном средином за 

остваривање циљева 

васпитно-образовног рада и 

добробити деце.  

Током године  

3. Учествовање у раду 

стручних удружења, 

њихових органа, комисија, 

одбора. Активна на 

састанцима секције 

педагога браничевског 

округа. Чланови смо 

Актива директора и 

стручних сарадника 

подунавски-браничевског 

региона. 

Током године  

4. Сарадња са педагозима и 

психолозима који раде у 

другим установама, 

институцијама, 

организацијама, 

удружењима од значаја за 

остваривање васпитно-

образовног рада и 

добробити деце: центар за 

социјални рад, домови 

здравља, заводи за 

патологију говора, 

Током године  
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ментално здравље и друге 

здравствене установе, 

матични факултети, заводи 

за вредновање и 

унапређење образовно-

васпитног рада и др.  

5. Учествовање у 

истраживањима, први пут 

рађена онлајн истраживања 

питем Гугл упитника са 

родитељима и запосленима, 

за време ванредног стања. 

Током године  

6. Осмишљавање 

програмских активности за 

унапређивање партнерских 

односа породице, установе 

и локалне самоуправе у 

циљу подршке развоја деце. 

Активно учешће 

представника родитеља и 

локалне заједнице у раду 

тимова и давање 

конструктивних идеја и 

учешће у акцијама 

унапређивања васпитно-

образовног процеса. 

Подршка Еко тиму за 

спровођење еколошких 

активности од стране 

еколога и представника 

локалне заједнице. 

Пропагирање 

неодвојивости детета од 

средине у којој расте и 

коришћење њених 

капацитета као би се 

проширило дечје искуство 

и допринело општем 

развоју детета. 

Током године  

ВОЂЕЊЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 

ПРИПРЕМЕ ЗА РАД И 

СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

1. Вођење евиденције о 

сопственом раду у следећој 

документацији: дневник 

рада стручног сарадника и 

евиденција о раду са 

дететом, индивидуални 

саветодавни рад у 

предшколској установи. 

Месечни оперативни 

планови рада стручног 

сарадника и евалуација на 

Током године  
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месечном нивоу. 

2. Вођење евиденције o 

посећеним активностима. 

Планови педагошко-

инструктивног рада и 

извештај о реализацији, 

вођење протокола за 

разговоре са родитељима. 

Током године  

3. Припрема за све послове 

предвиђене годишњим 

програмом и оперативним 

плановима рада стручног 

сарадника. 

На почетку године и 

током године 
 

4. Прикупљање и на 

одговарајући начин чување 

и заштита материјала који 

садржи личне податке о 

деци. Педагошки профил 

детета, медицинска 

документација, мере 

индивидуализације. 

Током године  

5. Стручно усавршавање 

праћењем стручне 

литературе и периодике, 

учествовањем у 

активностима струковног 

удружења (Друштво 

педагога Србије, 

подружнице), похађањем 

акредитованих семинара, 

похађањем симпозијума, 

конгреса и других стручних 

скупова, разменом искуства 

и сарадњом са другим 

стручним сарадницима. 

Током године  
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Конкретне активности које потврђују реализацију наведених садржаја рада видљиве 

су у Књизи рада стручног сарадника у предшколској установи. У њој су дати 

оперативни планови за сваки месец као и реализација конкретних задатака на 

недељном нивоу и месечна евалуација која садржи рефлексивни осврт стручног 

сарадника на сопствени рад у претходном месецу. 

 

9.14.2. Извештај о раду логопеда 

 

ОБЛАСТИ 

РАДА 
РЕАЛИЗОВАНЕАКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

САРАДНИЦИ 

 

1. Учествовање у изради годишњег 

плана рада предшколске установе 

и његових појединих делова ( 

програма стручних органа и 

тимова, стручног усавршавања 

програма рада стручних 

сарадника).Учешће у  израда 

предлога Годишњег извештаја о 

раду установе (изваштај о 

стручном усавршавању, извештаји 

тимова, актива,  и др.). 

Септембар 

2019., јун, 

август 

2020.године 

Директор, стручни 

сарадници,  

представници актива, 

тимова 

2. Учествовање у избору и 

планирању реализације посебних, 

специјализованих и повремених 

програма. 

На почетку 

године и током 

године 

Директор, Веће, 

реализатори 

специјализованих 

програма 

3.Учествовање у припреми за 

спровођење мера 

индивидуализације у васпитно-

образовном раду, према препоруци 

ИРК, као и према процени 

васпитно-образовних радника у 

установи. 

На почетку 

године и током 

године према 

плану рада 

ТИО-а, као и 

указаним 

појединачним 

потребама 

Чланови ТИО-а, 

васпитачи, ИРК 

4.Планирање организације рада 

ПУ у сарадњи са директором и 

стручном службом, реорганизација 

радника 

Септембар 

2019. и у току 

године по 

потреби 

Директор,стручни 

сарадници васпитачи 

5. Сарадња са Домом здравља, 

сарадња са основним школама-

Током целе 

године, 

Директор, стручни 

сарадници, 
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заједничка дешавања, контакт 

учитељица и васпитача, заједничке 

радионице. Сарадња са Културним 

центром, музејом, градском 

библиотеком, црвеним крстом, 

ватрогасном службом  и другим 

установама од значаја. 

посебно 

приликом 

организације 

Дечје недеље, 

Недеље здраве 

хране-октобар 

2019. и мај, јун 

2020. (сарадња 

са ОШ),што 

због 

епидемиолошк

е ситуације 

није 

реализовано 

представници 

установа из 

лок.окружења, 

васпитачи 

6.Учествовање у формирању 

распореда васпитача и мед.сестара 

приправника, договор са 

директорком 

На почетку 

године и у 

току године 

Директор, стручни 

сарадници 

7.Учешће у планирању излета, 

екскурзија, боравка деце у 

природи. Одлазак деце на 

једнодневни излет у Београд. 

На почетку и 

крају радне 

године-ове 

радне године 

није 

реализовано 

због 

епидемилолош

ке ситуације 

Директор,стручни 

сарадници, секретар, 

Савет родитеља 

8.Учешће у планирању и 

реализацији културних 

манифестација, наступа деце, 

медијског представљања и слично.  

Учествовање у реализацији 

програма Дечје недеље, Недеље 

здраве хране, посета установама у 

окружењу, маскенбал у вртићу, 

завршна манифестација и др. 

Током године, 

према 

постојећем 

плану 

Директор, стручни 

сарадници, васпитачи 

9. Планирање обиласка и 

тестирања деце по васпитним 

групама и реализација истог  у 

централном објекту и  подручним 

васпитним групама 

Септембар, 

октобар 2019.  

јануар-фебруар 

2020. и током 

целе године по 

потреби 

Директор, стручни 

сарадници, васпитачи, 

родитељи 

10. Припремање годишњег 

програма рада и месечних планова 
Једном Стручни сарадници 
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рада стручнoг сарадника логопеда месечно 

11. Припрема плана и израда 

извештаја о стручном 

усавршавању у установи. 

Припремање плана сопственог 

стручног усавршавања и 

професионалног развоја и извештај 

о реализацији. 

Септембар 

2019. и јун, 

август 2020. 

Директор, стручни 

сарадници, васпитачи, 

мед.сестре-васпитачи 

12. Учешће у изради извештаја 

стручних тимова као и планирању 

рада (ТИО, Тим за професионални 

развој, Тим за самовредновање) 

Септембар, 

октобар 2019. 

и јун, август 

2020. 

Чланови актива, 

тимова 

ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊ

Е В-О РАДА 

1.Учествовање у континуираном 

праћењу и подстицању 

напредовања деце у развоју и 

учењу. Кроз праћење и посматрање 

деце у групама,  рад ТИО-а. 

Током целе 

године 

Чланови ТИО-а, 

васпитачи 

2. Праћење и вредновање примене 

мера индивидуализације за децу. 

Кроз рад ТИО-а, сарадњу са 

педагогом, психологом, 

васпитачима, родитељима деце са 

тешкоћама у развоју. 

Више пута у 

току године 

Чланови ТИО-а, 

васпитачи 

3. Учешће у изради појединих 

делова годишњег извештаја о раду 

предшколске установе, програма 

стручних органа и тимова, 

стручног усавршавања итд. 

Јун-септембар 

2020. 

Директор, веће, 

координатори актива, 

тимова 

4. Анкетирање деце у оквиру 

самовредновања установе и 

родитеља о задовољству  радом 

установе 

Током године, 

по потреби  

Чланови тима за 

самовредновање, 

стручни сарадници 

5. Учествовање у истраживањима 

која се спроводе у оквиру 

самовредновања рада ПУ. 

Више пута у 

току године 

Чланови тима за 

самовредновање 

РАД СА 

ВАСПИТАЧИ

МА 

1. Пружање подршке васпитачима 

у раду са децом са тешкоћама у 

говорно-језичком развоју и 

посебно у раду са децом са 

сметњама у развоју.  Саветодавни 

разговори са васпитачима, 

најчешће на тему начина рада и  

напретка деце која имају тешкоће у 

Септембар 

2019., фебруар 

2020. и током 

године. 

Васпитачи, директор, 

сручни сарадници 
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говорно-језичком развоју и развоју 

уопште. 

2. Иницирање и пружање стручне 

подршке васпитачима у 

коришћењу различитих метода, 

техника и инструмената праћења 

деце са сметњама у развоју.  

Септембар 

2019., фебруар 

2020. и током 

године. 

Васпитачи, стручни 

сарадници 

3. Помоћ при креирању паноа са 

дечјим радовима у Дечјој недељи, 

Недељи здраве хране, помоћ 

приликом организовања 

маскенбала, завршне 

манифестације, креирање кутка за 

родитеље у новом делу, припрема 

стручне брошуре за кутак за 

родитеље, брошуре за адаптацију 

нове деце.  

Септембар, 

децембар 2019. 

јун 2020. 

Због 

епидемилошке 

ситуације 

масскенбал и 

завршна 

манифестација 

нису 

реализовани 

Васпитачи, родитељи, 

стручни сарадници 

4. Саветовање васпитача о 

индивидуализацији васпитно-

образовног рада на основу уочених 

потреба, интересовања и 

способности деце. Континуирана 

сарадња са васпитачима који у 

групама имају децу са тешкоћама у 

развоју. 

Септембар 

2019.-јун 2020. 

Васпитачи, стручни 

сарадници  

5. Пружање подршке васпитачима 

за рад са децом којима је потребна 

додатна подршка. Координирање 

израде и у сарадњи са васпитачем 

и родитељем, тимска израда и 

евалуација педагошког профила 

детета . 

Септембар 

2019.-јун 2020. 

Васпитачи, стручни 

сарадници,родитељи 

6. Оснаживање васпитача за рад са 

децом са сметњама у говорно-

језичком развоју и сметњама у 

развоју, кроз упознавање са 

карактеристикама и могућностима 

те деце  

Септембар 

2019.- јун  

2020. и  током 

године 

Васпитачи, стручни 

сарадници 

7. Пружање подршке васпитачима 

у раду са родитељима, односно 

старатељима. Индивидуални и 

саветодавни разговoри: васпитач-

Септембар 

2019.-јун 2020. 

Васпитачи, директор, 

стручни сарадници 
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родитељ-логопед, групни 

родитељски састанци, састанци на 

нивоу групе. 

8. Саветодавни рад са васпитачима 

давањем повратне информације о 

посећеној угледној активности. 

Фебруар 2020.   

9. Решавање свакодневних 

педагошких ситуација.  

Током целе 

године 

Директор, васпитачи, 

стручни сарадници 

 

РАД СА 

ДЕЦОМ 
1. Учешће у организацији пријема 

деце, праћења процеса адаптације 

и подршка деци у превазилажењу 

тешкоћа адаптације.Разговори са 

родитељима, групни и 

индивидуални, припремање путем 

стручних савета, флајера.  

Септембар-

новембар 2019 

., у току 

године за 

новоуписану 

децу, мај-јун 

2020.-

припреме 

нових 

родитеља 

Васпитно-образовно 

особље 

2. Идентификовање деце са 

сметњама у говорно-језичком 

развоју и сметњама у развоју 

приликом праћења деце у групи.  

Разговори са васпитачима о 

уоченим специфичностима, начин 

рада са децом. Укључивање 

родитеља/старатеља као сарадника 

у раду са дететом. 

Септембар 

2019.-март 

2020.(због 

епидемиолошк

е ситуације) 

Васпитачи, стручни 

сарадници 

3.Тестирање деце предшколског 

узраста (од 3 и по год.до поласка у 

школу), артикулационим 

тестовима, најпре у групи кроз 

спонтану конверзацију, а потом и 

индивидуално и организовање рада 

са децом. 

Септембар, 

октобар 2019. 

и током године 

Васпитачи 

4. Учешће у тимском 

идентификовању деце којој је 

потребна подршка у процесу 

васпитања и образовања и 

осмишљавању и праћењу 

реализације индивидуализованог 

приступа у раду са децом. Сарадња 

са васпитачима, израда педагошког 

профила, постављање циљева и 

задатака, мењање средине за учење 

и развој детета. Праћење 

Септембар 

2019.-јун 2020. 

ТИО, васпитачи, ИРК, 

педијатри 
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постигнутих ефеката мера 

индивидуализације. Сарадња са 

родитељима кроз индивидуалне 

саветодавне разговоре, 

оснаживање родитеља за рад у 

кућним условима. 

5.Превентивно-корективни рад са 

децом која имају тешкоће у 

говорно-језичком развоју.  

- Вежбе логомоторике са децом                         

- Рад са децом на корекцији 

изговора појединих гласова.   

- Рад са децом код које је 

недовољно развијена језичка 

структура.                                 -Рад 

са децом са сметњама у развоју.                                      

- Рад са децом из двојезичних 

средина.                                     

 -Рад по васпитним групама: 

 

Петар Пан( припремна 

предшколска група)- логопед је 

радио са 6 детета, 5 која су имала 

тешкоће при артикулацији, тј. 

дислалије типа сигматизма, 

ламбдацизма и ротацизма и једно 

дете са кашњењем у говорно-

језичком развоју, како на плану 

говорне продукције, тако и 

разумевања. Код деце са 

дислалијом је постављен коректан 

изговор гласова до почетка 

ванредног стања, након чега сам 

наставила онлајн рад са децом и за 

2 детета имам повратне 

информације да гласове нису 

аутоматизовали. Што се тиче 

детета са кашњењем у говорно-

језичком развоју, потребно је 

наставити логопедски рад и при 

поласку у школу, Хајди(припремна 

предшколска група)-код логопеда 

је ишло 6-оро деце са дислалијом 

по типу капацизма, ламбдацизма, 

ротацизма и сигматизма и 

критични гласови и њихово 

Током године-

свакодневно, 

према плану 

логопеда 

 

 

Онлајн-према 

плану 

логопеда -

путем 

доступних 

канала 

комуникације, 

за време 

ванредног 

стања 

Васпитачи, стручни 

сарадници, родитељи 



121 
 

увежбавање је постављено у 

периоду пре ванредног стања. 2 

детета имају скраћену ресицу, те 

није постигнут пун квалитет 

постављених гласова, већ је Р 

грлено. За време ванредног стања 

наставила сам рад путем онлајн 

канала комуникације, али нисам 

имала повратне информације од 

родитеља о раду са децом и 

њиховом напретку и 

аутоматизацији гласова. 

Пинокио (припремна предшколска 

група-)-логопед је радио са 6 

детета, од кога је једно дете 

каснило у говорно-језичком 

развоју и психомоторном развоју, 

док је код остале деце у питању 

дислалија по типу ламбдацизма, 

ротацизма, сигматизма. Пре 

ванредног стања рад је 

организован према плану логопеда 

и гласови су постављени, а након 

тога сам наставила онлајн рад са 

родитељима, при чему је једно 

дете аутоматизовало гласове и 

имали смо континуирану сарадњу, 

код два детета сам са мајкама била 

у контакту, али нису успеле да 

извежбају са децом, док код 

осталих немам повратне 

информације, с обзиром да је 

онлајн рад био на добровољној 

бази. 

Невен (старија предшколска 

група)-код логопеда јенакон 

тестирања у групи кренуло 11 

детета. Једно дете поред изговора 

има специфичности у развоју и са 

њиме су се спроводиле и вежбе за 

усмеравање пажње, коришћења 

говора у сврху комуникације, 

вежбе за разумевање говора, вежбе 

графомоторике.10-оро деце има 

дислалију различитог типа-

ламбдацизам, ротацизам, 
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сигматизам и са свом децом је пре 

ванредног стања организован рад, 

постављени су критични гласови и 

евидентан је напредак у 

артикулацији гласова, осим за два 

детета која имају тешкоће са 

поставком гласа и чешће сам 

обављала разговоре и обуку са 

мајкама. Са децом ће се, у складу 

са ситуацијом организовати рад и у 

ППП-у. 

 Бубамара(старија предшколска 

група)-након  тестирања у групи  

рад са логопедом је започело 6 

детета, док се једно дете пратило 

ради аутоматизације постављених 

гласова. 3 детета су са дислалијом 

у виду ламбдацизма,ротацизма и 

сигматизма и напредак је 

евидентан. 2 детета имају 

проширене артикулационе 

поремећаје, од тога је једно са 

изразити скраћеном подјезичном 

ресицом, те је у овим случајевима 

напредак недовољан и чешће су 

обављани разговори и савети за 

рад са баком и мајком. Једно дете 

има кашњење у говорној 

продукцији и разумевању, те су са 

њим спровођене и вежбе за 

разумевање говора, вежбе активног 

слушања говора, проширивање 

речника, усмеравање пажње и 

вежбе артикулације. Са децом ће 

се, у складу са ситуацијом 

организовати рад и у наредној 

години. 

Пчелица Маја (средња 

предшколска група)-након 

тестирања организован је рад са 8 

детета, од којих 6-оро деце имају 

дислалију, по типу ламбдацизма, 

ротацизма, интерденталног 

сигматизма. Постављени су 

критични гласови за узраст, а рад 

са децом ће се организовати и у 
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наредној години, у складу са 

ситуацијом. 2 детета су са 

тешкоћама у развоју, једно које 

касни у говорној продукцији и 

разумевању, те су се са дететом 

спроводиле вежбе за разумевање 

говора, вежбе за именовање 

појмова и активну употребу фразе, 

изазивање гласова и усмеравање 

пажње. Друго дете је са Дауновим 

синдромом и кашњењем у 

психофизичком развоју, те су са 

њим спровођене вежбе за говорну 

продукцију, именовање појмова, 

говорног осамостаљивања и 

разумевања говора, али је напредак 

недовољан.  

Звездица (средња предшколска 

група)-организован је рад са 

једним дететом са поремећајем из 

спектра аутизма, које се испољава 

и у говорно-језичком развоју. Са 

дететом се спроводе вежбе 

разумевања говора, смањивања 

ехолалија, активне и смислене 

употребе говора у сврху 

комуникације, продужавање 

активне пажње, регулисање 

понашања, поштовање забрана. 

Остала деца која имају потребе за 

логопедским третманом су се 

пратила, али због ванредне 

ситуације нисмо започели рад у 

другој половини године, како је 

планирано.Са родитељима сам сам 

остварила комуникацију кроз 

саветодавне разговоре и у наредој 

години ће, након тестирања и у 

односу на ситуацију бити 

организован корективни рад. 

 

Деца у млађим предшколским  

групама су се пратила и по потреби 

обављани су саветодавни 

разговори са родитељима, ради 

подстицања правилног изговора 
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гласова. Рад са млађом деца према 

свом плану, када је артикулација у 

питању организујем у другој 

половини године, у односу на 

узраст деце и изговорне норме, 

што се у овој години није 

реализовало због ванредне 

ситуације. 

 

Што се теренских група тиче рад је 

организован са оном децом где су 

се родитељи након процене 

логопеда у в-о групи јавили за 

организовање логопедског рада: 

 

Десине- 1 дете са проширеним 

артикулационим поремећајем и 

скраћеном подјезичном ресицом, 

што знатно на квалитет говорне 

продукције, те напредак до 

ванредног стања није био 

задовољавајући. 

Тополовник- Нова деца су кренула 

у вртић у фебруару, након 

распуста, при чему сам као део 

стручне службе била на 

родитељском састанку у марту 

ради снимања нове деце, али 

тестирање и рад са децом због 

ванредне ситуације није 

реализован. 

Кисиљево-2 детета од чега једно са 

дислалијом по типу ламбдацизма и 

друго са кашњењем у говорној 

продукцији , што се одражава на 

тешкоће у  артикулацији. Са децом 

ће се наставити рад и у наредној 

години, у складу са ситуацијом. 

Курјаче- 1 дете са дислалијом по 

типу ротацизма и сигматизма. 

Гласови постављени и 

аутоматизовани.  

Царевац- 1 дете са дислалијом и 

тешкоћама са усмеравањем пажње, 

са којим ће се рад организовати и 

наредне године, у складу са 
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ситуацијом.  

Затоње- Није било потребе за 

логопедским радом са децом. 

Макце- 1 дете са дислалијом по 

тиму ламбдацизма, ротацизма и 

сигматизма. Гласови су 

постављени, али због ванредне 

ситуације није испраћена 

аутоматизација гласова. 

Мајиловац- Након тестирања у в-о 

групи, родитељи чија деца имају 

тешкоће у говору се нису јавили 

ради организације рада са 

логопедом. 

Пожежено- Након тестирања у в-о 

групи,родитељи чија деца имају 

тешкоће у говору се нису јавили 

ради организовања рада са 

логопедом. 

Сираково-Није било потребе за 

организовањем логопедског рада 

са децом. 

 РАД СА 

РОДИТЕЉИМ

А, ОДНОСНО 

СТАРАТЕЉИ

МА 

1. На почетку године присуство на 

групним родитељским састанцима, 

представљање и упознавање 

родитеља/старатеља са радом 

логопеда, подела флајера о развоју 

говора и правилима почетног 

проговарања 

Септембар 

2019. 

Директор,стручни 

сарадници, васпитачи, 

мед.сестре-васпитачи 

2.Индивидуални и саветодавни 

разговори са 

родитељима/старатељима, након 

праћења и тестирања деце у 

групама, упознавање са начином 

рада логопеда са децом у вртићу 

Септембар, 

октобар 2019. 

и у току 

године по 

потреби 

Васпитачи, 

родитељи/старатељи 

3.Пружање подршке 

родитељима/старатељима у 

препознавању и разумевању 

говорно-језичких проблема код 

деце 

Септембар 

2019.-јун 2020. 

Стручни сарадници, 

васпитачи 

4.Давање савета, препорука и 

материјала за рад са децом код 

куће 

Септембар 

2019.-јун 2020. 

Стручни сарадници, 

васпитачи 

5. Интервјуисање 

родитеља/старатеља у оквиру 

самовредновања и анкетирање 

Током године, 

по потреби 

Тима за 

Чланови тима за 

самовредновање, 
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родитеља/старатеља о задовољству 

рада установе 

самовреднова

ње 

стручни сарадници 

7. Саветодавни рад и подршка 

родитељима деце са сметњама у 

развоју. 

Током године, 

према потреби 

Васпитачи, стручни 

сарадници 

РАД СА 

ДИРЕКТОРО

М, 

СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИ

МА,ПЕДАГО

ШКИМ 

АСИСТЕНТО

М, И 

ПРАТИОЦЕМ 

ДЕТЕТА 

1. Сарадња са директором и 

стручним сарадницима на 

пословима који се тичу 

обезбеђивања ефикасности, 

економичности и флексибилности 

васпитно-образовног рада 

установе. 

Септембар 

2019.-август 

2020. 

Директор, стручни 

сарадници 

2. Сарадња са директором, 

стручним сарадницима на 

истраживању постојеће ВО праксе 

и специфичних проблема и 

потреба установе и предлагање 

мера за унапређење. Дискусије на 

већима, активима, разматрање 

резултата процеса 

самовредновања, план активности 

и предузимања мера у складу са 

тим.  

Током целе 

године 

Веће, активи, стручни 

тимови 

3. Сарадња са директором и 

стручним сарадницима у оквиру 

рада стручних тимова и комисија и 

редовна размена информација. 

Активно учешће на Педагошком 

колегијуму, Тиму за 

самовредновање, ТИО,Тиму за 

професионални развој установе, у 

раду комисије за пријем деце 

Током целе 

године 

Чланови стручних 

тела у установи 

4. Сарадња са директором и 

стручним сарадницима на 

припреми докумената установе, 

прегледа, извештаја и анализа. 

Израда , измена и допуна, свих 

важних докумената. Предшколски 

програм, Годишњи план рада и 

Извештај о раду предшколске 

установе. Планови, програми, 

извештаји актива, тимова и др. 

На почетку и 

на крају радне 

године 

Директор, стручни 

сарадници, 

координатори актива, 

тимова 

5. Сарадња са директором и 

стручним сарадницима у 

организовању предавања, 

Током године Директор, стручни 

сарадници, васпитачи 
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радионица за запослене, родитеље. 

Родитељски састанци на узрасном 

нивоу. Учешће у организацији 

реализације акредитованих 

семинара и других облика 

стручног усавршавања. 

реализатори семинара 

6. Сарадња са другим стручним 

сарадницима из других установа 

кроз окупљања и разматрања 

заједничких тема на Састанцима 

стручних сарадника и сарадника и 

Активима директора и путем вибер 

група 

Током године 
Стручни сарадници из 

округа 

7. Редовна размена, планирање и 

усаглашавање заједничких послова 

са другим стручним сарадницима у 

установи.  

Током године Стручни сарадници 

8. Сарадња са стручним службама 

основних школа у нашој општини. 

Припремни програм, размена 

искустава васпитача и учитеља, 

упис деце у први разред, 

упознавање са учитељицама, 

информације од значаја за 

родитеље и др. 

Током године 

према потреби, 

а у овој години 

због 

епидемиолошк

е ситуације 

није 

реализовано 

Стручне службе 

основних школа 

општине Велико 

Градиште 

9. Предузимање мера 

индивидуализације, заједничко 

планирање корака, сарадња са 

релевантним комисијама, 

организацијама. 

Током године 
ИРК, Центар за 

социјални рад 

РАД У 

СТРУЧНИМ 

ОРГАНИМА, 

ТИМОВИМА 

1. Учествовање у раду Педагошког 

колегијума, Васпитно-образовног 

већа 

Током године 
Чланови стручних 

тела у установи 

2. Активно учешће у раду ТИО-а, 

Тима за самовредновање, Тима за 

професионални развој установе. 

По потреби присуствовање 

састанцима других тимова у 

установи.  

Током године 
Чланови тимова, 

координатори 

САРАДЊА СА 

НАДЛЕЖНИ

М 

УСТАНОВАМ

1. Сарадња са  Домом здравља, 

основном и средњом школа, 

библиотеком, Културним центром, 

Црвени крстом  и другим 

Током године, 

према потреби 
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А,ОРГАНИЗА

ЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИ

МА И 

ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВ

Е 

установама од локалног значаја. 

2.Сарадња и присуство на 

Састанцима стручних сарадника и 

сарадника подунавско-

браничевског региона.Размена 

искустава, прикази примера добре 

праксе. 

Током године 
Стручни сарадници из 

других установа 

3. Сарадња са логопедима и 

дефектолозима који раде у другим 

установама, институцијама, 

организацијама, удружењима од 

значаја за остваривање васпитно-

образовног рада и добробити деце: 

центар за социјални рад, домови 

здравља,вртићи, завод за 

патологију говора, ментално 

здравље и друге  установе. 

Током године, 

према потреби 

Стручњаци из других 

установа 

ВОЂЕЊЕ 

ДОКУМЕНТА

ЦИЈЕ, 

ПРИПРЕМЕ 

ЗА РАД И 

СТРУЧНО 

УСАВРШАВА

ЊЕ 

1. Вођење евиденције о сопственом 

раду у следећој документацији: 

дневник рада стручног сарадника и 

евиденција о раду са дететом, 

индивидуални саветодавни рад у 

предшколској установи. Месечни 

оперативни планови рада логопеда 

и евалуација на месечном нивоу. 

Током године 

Логопеди из других 

установа, стручни 

сарадници 

2. Припрема за све послове 

предвиђене годишњим програмом 

и оперативним плановима рада 

стручног сарадника. 

На почетку 

године и током 

године 

Логопеди из других 

установа, стручни 

сарадници 

3. Прикупљање и на одговарајући 

начин чување и заштита 

материјала који садржи личне 

податке о деци. Педагошки профил 

детета, тестови и белешке о деци 

,медицинска документација, мере 

индивидуализације. 

Током године 
Директор, стручни 

срадници, васпитачи 

4. Стручно усавршавање праћењем 

стручне литературе и иновација 

путем интернета, онлајн семинара, 

похађањем акредитованих 

семинара,трибина, едукација и 

других стручних скупова, 

разменом искуства и сарадњом са 

другим стручним 

Током године, 

према 

могућностима 

и плану 

стручног 

усавршавања 

Реализатори 

семинара, обука  

Директор, стручни 

сарадници, васпитачи 
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сарадницима.Присуство на 

акредитованим семинарима, 

трибинама, едукацијама.   

Присуство на угледним 

активностима које су организоване 

у установи током године и другим 

облицима интерног стручног 

усавршавања. 

 

Конкретне активности које потврђују реализацију наведених садржаја рада видљиве су у 

Књизи рада стручног сарадника у предшколској установи. У њој су дати оперативни 

планови за сваки месец као и реализација конкретних задатака на недељном нивоу и 

месечна евалуација која садржи рефлексивни осврт стручног сарадника на сопствени рад у 

претходном месецу. 

 

10.  Извештаји о раду органа предшколске установе 

10.1. Извештај о раду директора 

 

У радној 2019/2020. години, организација рада установе реализовала се у складу са 

позитивним законским и програмским документима.  

 

Законска документа 

Закон о основама система образовања и васпитања  

("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019) 

Закон о предшколском васпитању и образовању  

(„Службени гласник РС“ бр. 18/10, 101/2017, 113/2017 - др. закон, 

95/2018 - др. закон и 10/2019) 

Закон о раду ( „Службени гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 

54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 

- аутентично тумачење) 

Правилник о општим основама предшколског програма 

( „Службени гласник РС“ –Просветни гласник бр.14/06) 

Статут Предшколске установе „Мајски цвет“  

Програмска документа 

Развојни план Предшколске установе  „Мајски цвет“ 

Предшколски програм 

Годишњи план рада ПУ „Мајски цвет“ за радну 2019/2020. годину 

Оперативни план рада директора Установе 
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Облици рада, број васпитних група и број деце 
 

У СЕДИШТУ ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ 

ВАН СЕДИШТА ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ 

 

С  В Е  Г  А 

Број група Број деце Број група Број деце 
Број 

група 

Број 

деце 

13 283 10 114 23 397 

 

Ред.број Облици рада у централној 

установи 

Број 

група 

Број 

деце 

1. Целодневни боравак 12 261 

2. Четворочасовни боравак 1 22 

УКУПНО: 13 283 

 

Облици рада у подручним 

групама 

Број деце 

Полудневни боравак 94 

Четворочасовни боравак 20 

Укупно:   114 

 

У токурадне 2019/2020. године одржано је : 

 Управних одбора 11; 

 Савета родитеља 4; 

 Васпитно-образовних већа 7 ; 

 Актива васпитача ППП 3 ; 

 Актив јаслених група ; 

 Актива за развојно планирање 2 ; 

 Педагошких колегијума 13; 

 Еко тима 4 ; 

 Тима за заштиту деце од насиља 3 ; 

 Тима за инклузивно образовање 6; 

 Тима за самовредновање 8; 

 Тима за професионални развој 3 ; 

 Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 3 ; 

 

 

Ред. 

бр. 
Врста радног задатака 

Број 

радника 

1.  Руковођење – директор 1 

2.  Секретар 1 

3.  Стручна служба (педагог, психолог, логопед) 3 
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4.  Васпитачи 33 

5.  Медицинске сестре-васпитачи 6 

6.  Припремање и сервирање хране 3 

7.  Административи и финансијски послови 3 

8.  Одржавање хигијене и вешерај 4 

9.  Технички послови  1 

10.  Сарадник за санитарну контролу 1 

УКУПНО: 56 

  

МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ 

             Одобреним средствима из буџета Општине Велико Градиште, донацијом 

родитеља, добром сарадњом са месним заједницама, друштвеном средином и добрим 

људима, пријатељима деце у нашој установи су реализовани следећи радови и обезбеђена 

средства за: 

 На Пертинијевим данима у Ковилову купљена су дидактичка средства у вредности 

од 10.000,00 динара за сваку васпитну групу (23 групе); 

 За васпитну групу „Пинокио“ набављени су гардеробни ормани за децу; 

 За рад у васпитним групама купљена су три штафелаја – подстицање ликовног 

стваралаштва код деце ; 

 За потребе васпитних група и опремање меканих кутака пресвучено је -1 душек, 3 

креветића – двоседа, столице за васпитаче и једна за дечију игру; 

 За васпитно особље су набављене униформе; 

 Зборница је опремљена једним столом; 

 Набављена је  мала машина за прање веша; 

 За три васпитне групе набављени су рачунари; 

 За групе у Тополовнику и Курјачу набављени усисивачи; 

 Централна зграда – спратни део – замењена расвета лед саветом; 

 Урађена је реконструкција и кречење спољашњег зида зграде ка дворишном 

простору; 

 Спољашња ограда је очишћена и комплетно офарбана; 

 Радови на новом делу зграде су завршени, чекамо опремање простора; 

 У истом делу средствима општине постављени су венецијанери на прозорима и 

комарници; 

 Набављени су материјали за рад васпитача са децом и родитељима (радионичарски 

рад), поводом Дечје недеље, Недеље здраве хране, обележавања Дана установе, као 

и за новогодишње и божићне празнике; 

 Допуњен је асортиман стручне литературе, као и дечје литературе, новим 

издањима; 
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 За безбедност деце, запослених, као и целог објекта, предузете су све потребне 

мере предострожности; 

 У централној установи, у свим просторијама у којима је рађена замена расвете, 

окречени су плафони и све просторије у којима је било потребно извршено је и 

делимично кречење зидова; 

 У дворишту је постављена настрешница-скривалица за контејнере; 

 Уграђена су 5 клима уређаја-добијена расходовањем из Дома здравља Велико 

Градиште; 

 Простори у дограђеном делу опремљени су средствима из Министарства и 

општине Велико Градиште; 

 Опрема за фискултурну салу и две радне собе за боравак деце-2.540.184,00; 

 Додатно опремање намештаја, апарата и тепиха-Sportimpeks – 284.000,00; 

 Набавка дидактике и играчака у вредности од 78.000,00; 

 Санирање терена између школе и вртића асвалтирањем-525.000,00; 

 Санирање и одвођење отпадних вода и кишнице; 

 Решавање проблема кишнице путем олука-преусмеравање; 

 Кречење простора у Макцу; 

 Фарбање справа у дворишту у Макцу; 

 Приликом удара грома у двориште вртића оштећени су 1 сеник и троседна 

љуљашка за децу. 

 

 

БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ И ЗАПОСЛЕНИХ 

На основу чл.42 Закона о основама образовања и васпитања, као и чл. 45 Закона о 

основном образовању, Установа је дужна да пропише мере, начин и поступак заштите и 

безбедности деце за време боравка у установи и свих активности које организује установа. 

У установи је забрањено: физичко, психичко и социјално насиље; злостављање и 

занемаривање деце; физичко кажњавање и вређање личности, сексуална злоупотреба деце 

или запослених. 

Ближе услове, облике, мере, начин, поступак и смернице за заштиту и безбедност деце и 

ученика у установи, прописује министар. Ближе услове о начинима препознавања 

невербалних облика злостављања деце и ученика од стране запосленог за време неге, 

одмора и рекреације и других облика васпитно-образовног рада, прописује министар. 

У нашој предшколској установи је: 

 Формиран тим за безбедност деце и запослених; 

 Формиран тим за НАCСР; 
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 Именовано лице за безбедност на раду; 

 Формиран тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања; 

 Установа је у систему на локалном нивоу са другим установама које су по својим 

специфичностима задужене за спречавање и праћење насиља, као и обезбеђивања 

безбедног боравка деце у вртићу: Дом здравља, Полиција, Центар за социјални рад, 

школа; 

 Установа је обезбеђена системом за безбедност (аларм, камере, електронско 

закључавање улазних врата); 

 Установа је правилно ограђена (сигурна висина ограде, капије које се закључавају); 

 Подови у установи су неклизајући; 

 Степениште је заштићено и прилагођено од клизања; 

 Прилазне стазе се редовно чисте и посипају сољу у зимском периоду; 

 Хемијска средства за одржавање хигијене правилно складиште; 

 Прва помоћ смештена на видном месту опремљени ормани, обележени са 

телефоном Дома здравља-педијатри, првом помоћи. 

 Довољан број противпожарних апарата, који се редовно сервисирају; 

 Именовано лице за противпожарну заштиту; 

 Запослени се адекватно и редовно едукују; 

 Усвојен правилник о безбедности и усаглашен са препорукама добијеним од 

министарства просвете; 

 Установа има протокол о понашању деце, родитеља и запослених; 

 Све утичнице су адекватно заштићене; 

 Сви апарати и технички уређаји се редовно сервисирају, обезбеђена редовна 

контрола громобранских инсталација; 

 Редовно се врши контрола електричних инсталација; 

 Двориште вртића је равно, редовно се одржава, ивице стаза су заштићене 

ивичњаком, справе се редовно контролишу и одржавају; 

 Сва деца и сви запослени су осигурани; 

 У установи се води рачуна и евидентира ко долази и код кога-уписује се у књигу 

дежурстава, одговорно лице је Драгана Бранковић; 

 На видном месту стоји списак имена чланова тима за насиље; 

 На видном месту стоји распоред затварања (закључавања врата); 

 У случају епидемије или инфективне болести педијатра обавештава Драгана 

Бранковић-виши санитарни техничар; 

 Установа води рачуна приликом извођења деце: шетњи, посета, излета, о довољном 

броју одраслих стручних пратилаца, као и о присутности медицинских сестара при 

извођењу једнодневног излета; 

 Знакови за узбуну и план евакуације у случају непосредне опасности од пожара 

или земљотреса изложени су на видним местима у холу вртића; 

 Сви излази и путање кретања у случају опасности обележени су одговарајућим 

ознакама; 

 Сви простори вртића су заштићени, дератизацијом, дезинсекцијом од стране 

овлашћене установе. 

 Ради веће безбедности деце, унутрашње степениште је обезбеђено сигурносним 

вратима. 
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 Уграђен је ситем за дојаву пожара. 

 

За време ванредног стања које је у нашој држави проглашено 15.марта 2020.године, услед 

епидемије вируса COVID-19, Установа је предузела мере и активности у складу са мерама 

које је прописало Министарство просвете, науке и технолошког развоја (у сарадњи са 

партнерским институцијама, организацијама и струковним удружењима), полазећи од 

мера и одлука Владе Републике Србије, а у циљу обезбеђивања одговорног, компетентног, 

правовременог одговора на комплексне изазове у спречавању ширења вируса COVID-19. 

С тим у вези предузете су следеће мере: 

 Смањен је број запослених у установи; 

 Организовано је дежурство у установи на недељном нивоу; 

 Организован је рад од куће за хроничне болеснике; 

 Васпитно-образовни рад организован је онлајн на релацији васпитачи-родитељи, уз 

координацију стручних сарадника. 

 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Стручно усавршавање је потреба и обавеза свих који су укључени у васпитно – образовни 

рад. Носиоци стручног усавршавања у установи (директор, стручни сарадници, актив 

васпитача припремних предшколских група и Васпитно – образовно веће) су предузели 

одговарајуће поступке како бисмо се на време укључили у савремене токове. 

Формиране су групе тако да сви васпитачи буду подједнако укључени у стручно 

усавршавање. 

 04.09.2019. године, Ковилово – Пертинијеви дани, тема: Спровођење нових основа 

програма у предшколском васпитању и образовању – Ивана Бацковић, Завод за 

унапређивање квалитета васпитања и образовања, Правилник о ближим условима 

за оснивање, почетак рада и обављање делатности предшколске установе – Тамара 

Ђого, посебан осврт на треће поглавље правилника – Дидактичка средства ПУ; 

 20.09.2019. године, Београд – Конференција у оквиру пројекта „Велики људи од 

малих ногу“, инклузивно предшколско васпитање и образовање; 

 25.09.2019. године, Нови Сад – Стручни скуп „Године узлета – улоге и и изазови 

стручних сарадника“; 

 26.09.2019. године – Сигурност деце у саобраћају, акција „Пажљивко“, могућност 

унапређивања „СОВ“ – предшолске и школске деце; 

 03.10.2019.године – у оквиру интерног стручног усавршавања одржано је: 

- Излагање са Пертинијевих дана „Норматив средстава, играчака и материјала у 

складу са новим основама ПВО; 

- Излагање са Стручног скупа стручних сарадника; 

 04.-05.10.2019. године, Смедерево, Трећи окружни стручни сусрети „Васпитачи – 

васпитачима“; 
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 08.10.2019. године, Трибина, средња школа „Милоје Васић“, тема: „Нисте сами“, 

подршка младим људима са инвалидитетом; 

 09.10.2019. године, Општина, обука, тема: „Репродуктивно здравље и усклађеност 

рада и родитељства“; 

 12.-13.10.2019.године, Пожаревац, семинар на тему: „Певајмо и плешимо у ритму 

детињства“ 

 16.-19.10.2019. године, студијско путовање за Грчку са циљем обиласка 

македонских и грчких вртића и школа; 

 31.10.2019.-03.11.2019. године, Тринаестистручнисусретистручнихсарадника и 

сарадникапредшколскихустановаСрбије, ВрњачкаБања, ТЕМА: „ВРТИЋ КАО 

МЕСТО ЗАЈЕДНИЧКОГ ЖИВЉЕЊА“ 

 01.11.2019. године, трибина „Значај ране стимулације и грешке родитеља“, Ранко 

Рајовић; 

 06.11.2019.године – у оквиру интерног стручног усавршавања одржана је: 

- Постер презентација „ Заштита деце од насиља-превентивне активности у раду“ 

- Излагање са студијског путовања у Грчку; 

- Излагање са „Сусрета стручних сарадника ПУ“; 

 14.11.2019. године, општина, обука са темом „План интегритета – 

институционални механизам за превенцију; 

 26.11.2019. године, презентација дидактике „Бинки ДОО“, Олгица Ивановић, 

Београд; 

 14.12.2019. године, семинар „Мој програм је добар“, Слава Тимарац-педагог и 

Александра Ружић-психолог, ПУ „Наша радост“ Панчево; 

 05.-08.12.2019. године, Тара, Стручна конференција; 

 16.12.2019. године, трибина, „Екстерно вредновање – други круг“, основна школа 

„Иво Лола Рибар“; 

 21.-22.12.2019.године, Нови Сад, обука „НТЦ систем учења-развој укупних 

способности детета“; 

 03.02.2020. године -  у оквиру интерног стручног усавршавања одржана 

презентација на тему: „Специфичност средине као извор грађења односа ПУ и 

школе“, васпитач-Татјана Цветковић; 

 04.02.2020.године - у оквиру интерног стручног усавршавања одржана је 

презентација на тему: „НТЦ систем учења“, коју су одржале васпитачи Маја Илић, 

раница Милојковић и Марина Адамовић; 

 05.02.2020.године - у оквиру интерног стручног усавршавања одржана је угледна 

активност на тему: „Полигон-путовање у свемир“, васпитач-Маја Богосављевић; 

 06.02.2020.године - у оквиру интерног стручног усавршавања одржана је угледна 

активност на тему: „Упознајмо Кину“, васпитач-Маја Илић; 

  07.02.2020.године - у оквиру интерног стручног усавршавања одржана је угледна 

активност на тему: „Рођендан“, васпитач-Ивана Настасовић; 
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 10.02.2020. године- у оквиру интерног стручног усавршавања одржана је угледна 

активност на тему: „Миш Плавко“, васпитач-Кристина Пајић; 

 11.02.2020.године - у оквиру интерног стручног усавршавања одржана је 

презентација на тему: „Шетња кроз наше двориште“, васпитач-Сладинка Милетић; 

 12.02.2020.године - у оквиру интерног стручног усавршавања одржана је 

радионица на тему: „Слика о детету-слика наше праксе“, стручни сарадници 

педагог, психолог, логопед; 

 13.02.2020.године - у оквиру интерног стручног усавршавања одржана је 

радионица на тему: „Слика о детету-слика наше праксе“, стручни сарадници 

педагог, психолог, логопед; 

  14.02.2020.године - у оквиру интерног стручног усавршавања одржана је 

презентација на тему: „Пројектни приступ учењу“, васпитач-приправник-Милица 

Петровић; 

 18.02.2020.године - у оквиру интерног стручног усавршавања одржане су 

презентације на тему: „Ја и животиње у ЗОО врту“ и „ Изазови грађења културе 

вртића као места заједничког живљења“, васпитачи – Надица Јевтић и Милена 

Ђуричић; 

 22.-23.02.2020. године, семинар „Помози ми да урадим сам“, Љиљана Рељић – 

васпитач, Снежана Цветковић – васпитач, ПУ Шабац; 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ за време пандемије COVID 19 
 

Назив стручног 

усавршавања 

 

 

 

 

 

 Облик рада 

(индивидуално, 

хоризонтална 

група, 

собна колегиница 

,мини заједница 

(навести са ким), 

на нивоу ПУ..) 

Начин рада 

(канал 

комуникације, 

платформа за 

учење, 

група....Вибер, 

затворена 

Фејсбук,...)  

 

 

Реализатор 

 

 

 

Време 

реализације  

''Иновативне 

методе учења.'' 
Вебинар 

Укључење на 

фејсбуку 

 

Др.Ранко 

Рајовић и 

Урош 

Петровић 

 

 

 

02.04.2020. 

''Невебална 

комуникација – 

Говор тела'', мр. 

Марко Буразор 

Вебинар Одговарајућа 

платформа за 

учење 

Клетт 06.04.2020. 
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Дигитално 

образовање 2020. 

 

 

Конференција 

путем интернета 

Одговарајућа 

платформа за 

учење 

Центар за 

образовне 

технологије 

на Западном 

балкану 

10.до 

11.04.2020. 

''Електронски 

портфолио 

наставника и 

ученика'' 

Вебинар Одговарајућа 

платформа за 

учење 

Академија 

Филиповић 

13.-20-04-

2020. 

Дигитални часови: 

Бесплатни алати и 

плаформе уз 

корисне савете за 

њихово коришћење 

Вебинар Одговарајућа 

платформа за 

учење 

 14.04.2020. 

Како владати собом 

у стресним 

ситуацијама – 

Јелена Марушић 

Вебинар Одговарајућа 

платформа за 

учење 

 15.04.2020 

Комуникација кроз 

активно слушање 

 

 

 

Вебинар Одговарајућа 

платформа за 

учење 

Зграби 

могућност-

Мирјана 

Ковач 

15.04.2020. 

''Како бити 

толерантан и 

толерисати 

фрустрацију?'' 

 

 

Вебинар Youtube Oli kanal Oли 

психолошки 

едукативни 

центар 

24.04.2020. 

Догађај ''Деца у 

карантину'' 

Онлајн предавање Укључење на 

фејсбуку 

Др. Ранко 

Рајевић, 

Урош 

Петровић 

24.04.2020. 

''Како остати 

реалистичан и 

толерисати 

фрустрацију?''  

Онлајн предавање Јутјуб канал Н.Јовановић

, психолог 

24.04.2020. 

Принципи 

безбедног 

понашања у доба 

Короне 

Зоом састанак Zoom платформа Весна 

Картал-

Уницеф 

27.04.2020. 

Поставите границе 

асертивно – 

наступајте 

самопоуздано, уз 

Вебинар Одговарајућа 

платформа за 

учење 

Клетт 29.04.2020 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 

 

 Отвореност за друшвену средину представља важну карактеристику наше 

установе. Кроз овај сегмент рада остварили смо присуство ПУ у свим сегментима живота 

ширег окружења и тиме приказали свој рад, издигли делатност на виши ниво и 

оплеменили живот суграђана. Активности са децом у овом контексту су се одвијале према 

Предшколском програму  у функцији реализације програма васпитно-образовног рада и 

према актуелним понудама и догађајима, иницираним од стране Установе и локалне 

заједнице.  

 У оквиру Дечије недеље деца су посетила библиотеку, музеј, општину, градску 

пијацу, одгледала позоришну представу и учествовала у Трци за срећније детињство у 

сарадњи са Црвеним крстом, као и у активностима „Ја у саобраћају“ у сарадњи са 

Саобраћајном полицијом. 

 У оквиру Недеље здраве хране нашу установу су посетили стоматолози, педијатри, 

патронажне сестре. Такође учествујемо и у акцији „Чеп за хендикеп“ у сарадњи са 

Друштвом параплегичара Баната.  

уважавање других 

 

''Како градити 

стабилне односе у 

нестабилним 

временима?'' 

 

 

Вебинар Youtube Oli kanal Оли 

психолошко 

едукативни 

центар 

03.05.2020. 

 

''Како неговати 

само-саосећање у 

животним 

кризама?'' 

 

 

Вебинар Zoom платформа Shiftmindfull 08.05.2020. 

''Mindfulness у раду 

са децом'' 

Вебинар Зум платформа Mindfulness 

тренинг 

12.05.-

18.05.2020. 

Решавање 

конфликтних 

ситуација, Јелена 

Јеремић 

Вебинар Одговарајућа 

платформа за 

учење 

Клетт 14.05.2020. 

4К-како кроз 

корона кризу? 

Предавае 

Др.Зорана Илића 

Предавање  ЗУМ платформа  19.05.2020. 
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 Наша деца узела су учешће у програму приликом обележавања Дана школе у 

Мајиловцу као и у програму који је уприличен приликом обележавања 39 година наше 

Установе пред многобројним гостима. 

 Предстојеће Новогодишње празнике обележили смо новогодишњом позоришном 

представом и дружењима са Деда Мразом. Деца су се посебно обрадовала мини концерту 

са певачицом Леонтином, у холу вртића.Традиционално, организована је новогодишња 

приредба, којој су присуствовали родитељи. У вртићу је прослављен и Свети Сава 

резањем колача и пригодним програмом са представницима СПЦ и родитељима деце 

учесника програма. 

 

ИНКЛУЗИВНИ ПРОГРАМ 

  

 Сматрајући да напредак сваког друштва почива на развоју толеранције, 

отворености за различитости Установа је и у овој години посебну пажњу поклонила овом 

сегменту рада. Предшколска установа је отворена према свима. У вртићу је у 

2019/20.години боравило 5 детета са педагошким профилом, као и деца из материјално 

угрожених породица, која не плаћају вртић. Остварена је сарадња са Интерресорном 

комисијом, како би се обезбедили адекватни услови за што бољу адаптацију и 

социјализацију деце, те су стручни сарадници- педагог и логопед били повремени чланови 

ИРК. Укључују се родитељи као активни сарадници у васпитно образовном раду , а 

акценат је првенствено на индивидуализованом приступу у раду са децом која имају 

сметње у развоју. У вртић је уписано и дете са препоруком Центра за социјални рад, у 

оквиру социјалне инклузије. 

ПРЕВЕНТИВНО ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И ИСХРАНА ДЕЦЕ 

 У складу са планираним програмом реализована је превентивно здравствена 

заштита, која се одвијала кроз систематско праћење раста и развоја деце. 

 Добра сарадња са Домом здравља , Санитарном инспекцијом и Заводом за јавно 

здравље Пожаревац, настављена је и ове године у виду заједничког тимског рада.  

             Од јануара 2013.године, нашу установу повремено посећују педијатри из Дома 

здравља, ради саветодавног и консултативног рада са родитељима и размене информација 

о актуелним питањима са васпитачима и медицинским сестрама-васпитачима. Такође нас 

редовно посећује и Стоматолошка служба Дома здравља, ради редовних контрола деце, 

али и здравствено-васпитног рада са децом. У  2012. години, наша установа започела је са 

увођењем HACCP-a и уређивањем кухињског простора. Превентивно – здравственом 

заштитом координира виши санитарни техничар. 
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                                                 САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

 

 Вртић као основни носилац институционалног васпитања, има функцију да ојача 

васпитну улогу породице у развоју детета и чини допуну породичном васпитању, из чега 

произилази потреба за добром сарадњом вртића и породице. 

 Сарадња са родитељима се у предшколском периоду одвијала кроз различите 

облике и садржаје и остварена је кроз следеће нивое: 

 

 Информативни ниво 

 Едукативни ниво 

 Непосредна сарадња 

 Саветодавни рад са родитељима и укључивање у тимски рад. 

 

Кроз ове облике сарадње, допринели смо бољем информисању родитеља о реализацији 

програмских садржаја, наставили традицију активног учешћа у манифестацијама установе 

као и подршци породици кроз саветодавни рад, предавања.  

 

 

Дневник рада директора: 

 

 02.09.2019. –Први радни дан у новој радној години, обилазак васпитних група-

спремност, организација рада;  

- Сарадња са општинском просветном инспекторком око неуписане деце 

стасале за ППП; 

- Преглед књиге васпитно-образовног рада; 

 04.09.2019. – Београд- XXVII Пертинијеви дани дидактике и игровног материјала за 

2019.годину, тема: „Спровођење нових основа програма предшколског васпитања и 

образовања; 

 05.09.2019.године – праћење понашања деце услед измењеног ритма дана и временског 

распореда оброка, у складу са Правилником о исхрани деце у ПУ; 

 09.09.2019.године – Организација и договор са извођачем око кречења спољашњег 

зида зграде ка дворишту вртића; 

 10.09.2019.године- I седница Савета родитеља ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште у 

радној 2019/20.години; 

 11.09.2019.године – обилазак васпитних група у Сиракову и Мајиловцу, заједно са 

логопедом Установе; 

- Састанак у Општини са председником Д. Милићем; 

 12.09.2019.године- Преглед књиге рада стручних сарадника педагога, психолога и 

логопеда; 

- Седница Управног одбора ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште; 

 13.09.2019.године – Обилазак васпитне групе у Царевцу-адаптација, припремљеност за 

почетак рада; 
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 16.09.2019.године – Обилазак васпитне групе у Курјачу; 

- контакт и сарадња са агенцијом око наступа Мари-Мари у оквиру 

Дечије недеље; 

 17.09.2019.године- Састанак код председника општине око расписивања конкурса за 

избор директора; 

 19.09.2019.године- Потписан уговор са Средњом школом о заједничкој сарадњи; 

 20.09.2019.године- Београд-Конференција на тему: „Велики људи од малих ногу“, у 

оквиру пројекта Инклузивног предшколског васпитања и образовања; 

 23.09.2019.године- Жагубица: 

- Ликовна колонија; 

- Актив директора браничевског и подунавског округа; 

 26.09.2019.године- Обука васпитно-образовног особља ПУ „Мајски цвет“ на тему: 

„ Унапређивање СОВ предшколске и школске деце“ 

 27.09.2019.године – Потписан уговор са ДДОР-ом-осигурање деце; 

- Представник „Interfast-a“ обишао је нови део и донео одлуку да се под у 

спортској хали подигне због влаге; 

 28.09.2019.године – Започето фарбање ограде- Драгиша Адамовић, по налогу 

директорке; 

 30.09.2019.године – Обавештени су председник Општине и координатор на пројекту 

доградње Јасмина Штрбац, да је под влажан и да су започели подизање; 

 01.10.2019.године– Стигло је обавештење да је наша установа добила сагласност за 

пријем нових радника у радни однос (2 медицинске сестре, 2 васпитача, 1 сервирка, 1 

хигијеничарка), а пријем радника треба извршити по почетку рада нових група; 

 03.10.2019.године – Прибављање потребне документације за конкурс; 

- Извршен упис нове деце; 

- Резервисан смештај за Конференцију на Тари; 

- Одржан други састанак Педагошког колегијума ПУ „Мајски цвет“ Велико 

Градиште; 

- Одржан други састанак Тима за маркетинг и креативно уређење установе; 

- Одржан други састанак Еко-тима и Тима за сарадњу са породицом и 

друштвеном заједницом; 

 04.-05.10.2019.године – Смедерево- Тречи окружни сусрети „Васпитачи-васпитачима“-

приказ презентације васпитача Татјане Цветковић, тема: „Специфичност средине као 

извор грађења односа и сарадње између ПУ и школе“; 

 07.10.-13.10.2019.године – Дечија недеља: 

- састанак у кабинету председника Д.Милића 

- обавештење о доласку инспекције рада 21.10.2019. 

- контакт са уредницом-„Педагошка стварност“ из Новог Сада; 

- одлазак са децом у библиотеку“; 

- Средња школа - трибина „Нисте сами“- подршка младим људима  

- са инвалидитетом и проблемима менталног здравља; 

- посета Општини са предшколцима-пријем код председника општине  

Д. Милића; 

- Обука у општини – „Репродуктивно здравље и усклађивање рада  

и родитељства“; 

- Учешће у радионицама са децом, бакама и декама; 
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 14.10.2019.године.- Састанак код председника са начелницом ОУ око организације 

рада и пријем нових радника; 

 06.10.-19.10.2019.године–Студијско путовање за Македонију и Грчку-обилазак ПУ, 

ОШ и средњих школа, размена искустава; 

 23.10.2019.године- Обилазак васпитних група у Макцу и Царевцу; 

 25.10.2019.године- Гостовање у студију САТ-ТВ, тема: Дечија недеља и Недеља здраве 

хране; 

 27.10.2019.године – Св. Петка-Затоње-резање колача поводом славе; 

 28.10.2019. године –Прикупљање података, понуда за радове у Установи од средстава 

која су преостала буџетом за 2019.годину; 

 29.10.2019.године-Деспотовац-Актив директота и стручних сарадника браничевског, 

подунавског и поморавског округа; 

 30.10.2019.године- 26.седница Управног одбора  ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште; 

 01.11.2019.године-Трибина у нашој установи-Ранко Рајевић; 

 04.11.2019.године – Педагошко-инструктивни рад у васпитној групи „Пинокио“-

васпитач Славица Перић; 

 05.11.2019.године – Педагошко-инструктивни рад у васпитној групи „Петар Пан“-

васпитач Валентина Јанковић; 

- Дан ОШ „Вук Караџић“ у Мајиловцу; 

 06.11.2019.године – Педагошко-инструктивни рад у васпитној групи „Вини Пу“ 

Пожежено -васпитач Светлана Паљић; 

- Педагошко-инструктивни рад у васпитној групи „Бубамара“-васпитач Дијана 

Станковић; 

- Трећа седница Васпитно-образовног већа; 

 08.11.2019.године – Седница општинског већа општине Велико Градиште; 

- Обележен Дан просветних радника, за посебне резултате признање добила 

васпитачица Валентина Јанковић; 

 13.11.2019.године-Педагошко-инструктивни рад у васпитним групама у Мајиловцу и 

Сиракову; 

 14.11.2019.године – Општина-обука „План интегритета-институционални механизам 

за превенцију корупције“ 

- ШУ Пожаревац-предала сам документацију по расписаном конкурсу за избор 

директора; 

- Дом здравља Велико Градиште-обележавање славе Св.Врачи; 

 15.11.2019.године- Састанак у Општини са представницима финансија и председником 

у вези буџета за 2020.годину; 

 18.11.2019.године – Организација око припреме за обележавање Дана установе 

25.11.2019.године; 

 22.11.2019.године– Састанак у финансијском одељењу Општине 

- Генерална проба за Дан установе, завршне припреме; 

 25.11.2019.године – Обележен Дан установе- пријем гостију, свечана приредба, 

јубиларне  

                     награде, коктел; 

 26.11.2019.године–Презентација дидактике „Binki doo“ – састанак са представницом 

продаје дидактике и радних униформи за васпитаче и медицинске сестре; 
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- Библиотека-представљање књиге „Ћерка шпанског борца“- аутор Драган 

Стојановић; 

 29.11.2019.године – Пожаревац-Национална служба за запошљавање; 

- Културни центар-позоришна представа „Пажљивко“ 

 30.11.2019.године- Смедеревска паланка-фестивал „Кажи ми кажи“-говорно дечје 

стваралаштво; 

 02.12.2019.године.- Педагошко-инструктивни рад у васпитној групи „Бубамара“ у 

Кисиљеву, васпитач Сладинка Милетић; 

- Састанак код председника општине Д.Милића-расписати конкурс за васпитаче 

и медицинску сестру које су на одређено у радном односу, а по добијеној 

сагласности да пређу на неодређени радни однос; 

- Седница Савета родитеља ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште; 

 03.12.2019.године- Обилазак васпитних група „Звездица“ и „Пчелица Маја“-договор 

око организације рада; 

- Присуство на родитељском састанку васпитне групе „Пинокио“; 

 04.12.2019.године – Састанак у финансијском одељењу ради повраћаја средстава у 

буџет, као и потраживања из буџета зарад исплате побољшања материјалног положаја 

радника; 

 05.12.2019.године – Пожаревац- Обележавање 70 година од оснивања Музичке школе 

„Стеван Мокрањац“ 

 06.12.2019.године–Општинско веће општине Велико Градиште; 

 07.12.2019.године – Спортски центар-обележавање годишњице оснивања; 

 09.12.2019.године – Надзор за машинске радове у новом делу зграде-Горан Ристић 

(има неправилности, обавестила сам председника и координатора); 

 10.12.2019.године – Организација за семинар 

- Распоред за одлазак код председника на разговор; 

- Четврти састанак Тима за креативно уређење; 

 11.12.2019.године- Израда економске цене за 2020.годину; 

 12.12.2019.године – Ротари клуб-Београд-Скадарлија, промоција књиге „Књига о 

другарству“; 

- Пожаревац – одржан састанак директора браничевског и подунавског округа; 

- У Општини у Пожаревцу одржана је оснивачка скупштина Удружења 

директора Србије; 

 13.12.2019.године – Други састанак Тима за самовредновање; 

 14.12.2019.године – Семинар „Мој програм је добар“-Слава Тимарац и Александра 

Ружичић – стручне сараднице из ПУ „Наша радост“ Панчево; 

 16.12.2019.године– 28.Седница СО Велико Градиште; 

 19.12.2019.године– Сарадња са просветном инспекторком Сањом Стојадиновић на 

изради економске цене за 2020.годину; 

 23.12.2019.године -  Организација око почетних активности за обележавање 

 новогодишњих и божићних празника 

- Позоришна представа; 

- Концерт Леонтине за децу; 

 24.12.2019.године- Присуство на новогодишњој приредби у Тополовнику и Курјачу; 

 25.12.2019.године – Присуство на новогодишњој приредби у Царевцу и Макцу; 
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 26.12.2019.године – Предлог два најуспешнија радника за 2019.годину,  

на захтев Општине (новогодишња награда); 

- Генерална проба новогодишње приредбе; 

- Позоришна представа ученика IV разреда ОШ „Иво Лола Рибар“ за нашу децу; 

- Подела пакетића за децу радника вртића; 

 27.12.2019. године-  Подела пакетића и сликање са Деда Мразом у  

централној установи; 

- 17:00 – Новогодишња приредба у холу вртића; 

- Прослава Нове године у ресторану, за запослене; 

 30.12.2019.године- Предат предлог за економску цену вртића Општинском већу; 

 31.12.2019.године – Рад вртића организован до 14 часова; 

 03.01.2020.године- Редовни послови око захтева за трансфер новца; 

 08.01.2020.године-Урадиле смо пресек стања дужника-укупан износ 114277 динара; 

 09.01.2020.године – Представник Interfast-а обишао салу-измерена влажност,  

а 11.01.2020.године долазе да поставе подове; 

 14.01.2020.године. – Смедеревска Палнка-евалуација дечјих језичких играрија „Кажи 

ми, кажи“; 

 15.01.2020.године- Разговор са родитељима дечака из васпитне групе „Петар Пан“ око 

насталих проблема изазваним неспоразумом између васпитача и родитеља; 

- Четврти састанак Тима за инклузивно образовање; 

- Трећи састанак Тима за самовредновање; 

- Други састанак Актива ПП група; 

- Други састанак Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе; 

 16.01.2020.године – Састанак са колегиницом Тањом Лончар; 

 22.01.2020.године – Сираково-родитељски састанак-презентација стручних сарадника 

(педагог, психолог), на тему: „Како васпитавати децу и како им поставити границе у 

понашању“; 

 23.01.2020.године – Састанак стручних сарадника на нивоу браничевског и 

подунавског округа, присуствују и колегинице из Кучева и из Смедерева које су 

кратко на функцијама ВД директора;; 

 24.01.2020.године – Разговор са мајком детета Н.Р. из групе „Пинокио“ о пребацивању 

детета у групу у Царевцу (мајка у оквиру посебних програма држи енглески језик); 

- Седница УО ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште; 

 27.01.2020.године- Обележавање Светог Саве свечаном приредбом и резањем колача, у 

присуству представника СПЦ, деце, родитеља и запослених; 

- Присуство на свечаној приредби у ОШ „Иво Лола Рибар“; 

- Свечана академија у Средњој школи Велико Градиште; 

 28.01.2020.године – Обавештење за медицинске сестре о обуци за коришћење 

 приручника за рад са децом раног узраста, др.Весна Цолић и др. Светлана Лазић; 

- Договор са Љиљаном Рељић о одржавању семинара у нашој установи „Помози 

ми да урадим сам“; 

 30.01.2020.године- Други састанак Тима за безбедност установе; 

 31.01.2020.године-88. Седница Општинског већа општине Велико Градиште; 

 03.02.2020.године-Презентација стручног рада, тема: „Специфичност средине као  

извор грађења односа између ПУ и школе“, васпитач Татјана Цветковић;  
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 04.02.2020.године – Оверена документација и послата за депоновање потписа; 

-  Презентација на тему: „НТЦ-систем учења-приказ садржаја са семинара“,  

васпитачи- Маја Илић, Марина Адамовић и Раница Милојковић; 

 05.02.2020.године- Угледна активност из области физичког васпитања на тему: 

„Полигон-путовање у свемир“, васпитач Маја Богосављевић; 

 06.02.2020.године –Други састанак Актива за развијање предшколског програма; 

- Угледна активност из области упознавања околине,на тему: „Упознајмо Кину“, 

васпитач Маја Илић; 

 07.02.2020године.- Угледна активност из области ликовног васпитања, 

тема: „Рођендан“, васпитач Ивана Настасовић; 

 05-16.02.2020.године- Преглед књига васпитно-образовног рада подручних васпитних 

група; 

 10.02.2020.године – Седница СО Велико Градиште; 

 11.02.2020.године- Смедеревска Палнка-Актив директора браничевског, подунавског и 

поморавског округа-гост ПУ из Трстеника; 

 12.02.2020.године – Радионица на тему: „Слика о детету, слика наше праксе“- 

реализатори педагог, психолог и логопед; 

 13.02.2020.године- Контролни преглед санитарне инспекторке; 

- Презентација специјалистичког  рада на тему: „Пројектни приступ учењу“-

васпитач приправник Милица Петровић; 

- Четврта седница Педагошког колегијума; 

- Пета седница В-О већа; 

 18.02.2020.године- Организација за дане 22. и 23, 02., за одржавање семинара  

у Установи; 

- Систематски преглед запослених у сарадњи са Домом здравља  

Велико Градиште; 

 20.02.2020.године- Презентација са стручних сусрета на Тари, тема:„Изазови у грађењу 

културе вртића као места заједничког живљења“, васпитач Милена Ђуричић; 

- „Ја и животиње у Зоо-врту“, васпитач Надица Јевтић; 

 22. и 23.02.2020.године- Дводневни семинар у вртићу-„Помози ми да урадим сам“ 

реализатори Љиљана Рељић и Снежана Цветковић, ПУ из Шапца. 

 25.02.2020.године – Индивидуални разговори са кандидатима васпитачима за радни 

однос у дограђеном делу; 

- Седница Савета родитеља ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште; 

 26.02.2020.године – Састанак са председником општине Д.Милићем 

- Систематизација радних места; 

- Дом здравља-уступање клима уређаја-5 комада; 

- Средња школа „Милоје Васић“-промоција књиге; 

 27.02.2020.године-Обављен разговор са кандидатима заинтересованим за радно место 

спремачице и сервирке у дограђеном делу установе; 

           - XXXIII Седница Управног одбора ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште; 

 02.03.2020.године- Рам-свечано отварање рамске тврђаве, уз присуство значајних 

гостију чланова Владе: Ана Брнабић-председница Владе РС, Расим Љајић-министар 

привредног развоја, трговине и туризма, као и амбасадор Турске уз пригодан програм 

и обилазак тврђаве; 
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 04.03.2020.године – Посета колегинице Тање Лончар из ПУ „Љубица Вребалов“ 

Пожаревац-размена информација око организације рада и полагање испита за лиценцу 

директора; 

 05.03.2020.године - Крагујевац ПУ „Црвенкапа“- одлазак у посету са циљем 

информисања око опремања и организације рада у јасленим групама од 6 до 12 месеци; 

- размена вишегодишњег искуства са нашим тимом који су чинили педагог, 

медицинска сестра и директор; 

 06.03.2020.године – Обележен Дан установе у Малом Црнићу; 

- Стигла је опрема од Министарства (непотпуна, није у складу са потребама); 

- У спортској сали извршена монтажа рипстола; 

 09.03.2020.године-Обележен Дан жена у вртићу пригодним програмом по васпитним 

групама; 

- Установу су обишли председник општине Д.Милић, Јасмина Штрбац-

координатор на програмима доградње и Дејан Милановић-носилац програма 

„Здраво дете“; 

 11.03.2020.године - Стигле су превентивне мере којих се треба придржавати у борби 

против COVIDA-19 од Министарства просвете и Школске управе Пожаревац; 

- Исказане потребе Општини за допуну потребне опреме и дидактике, у 

вредности од 792.288,00 динара за опрему, као 63.962,00 динара за дидактику; 

 12.03.2020.године – Општинско веће је одобрило 350.000,00 динара за додатно 

опремање; 

- Установу је обишла Сања Стојадиновић-увид у поштовање предложених мера 

од стране Министарства; 

- III састанак Тима за безбедност деце и запослених; 

- Израда Акционог плана за безбедност у складу са предложеним мерама; 

- III Актив јаслених група; 

 13.03.2020.године – Установу посетили председник општине Д. Милић, Ј.Штрбац и 

Саша Бранковић-директор спортског центра; 

- Постигнут договор за још 150.000,00 динара ребалансом, за опремање; 

- План за 01.април да се отвори дограђени део; 

 15.03.2020.године – 20ч – председник Србије Александар Вучић прогласио је ванредно 

стање; 

 16.03.2020.године–07:30 – Ванредна седница Општинског штаба за ванредне ситуације 

општине Велико Градиште: 

- Разматрање обавеза насталих услед проглашења ванредног стања, услед 

епидемије вируса COVID-19; 

- Престанак рада предшколских установа; 

- Васпитачи и медицинске сестре су обавештени да од сутра не долазе у 

Установу, да су сви обавезни и на располагању Црвеном крсту; 

- Направљен је план дежурстава; 

- Службени аутомобил стављен на располагање Црвеном крсту (наизменично 

Коцмановић-Милић); 

 17.03.2020.године – Б.Милић, Б.Мишчевић, Ј.Блажевић-паковање постељине; 

 19.03.2020.године- „Чаролија“ и „Звончица“- паковање дидактике и припрема за 

кречење; 
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- Састанак стручних сарадника и директора 

- Договор за рад од куће; 

- Васпитачи-паковање и организација доласка родитеља за дечје ствари и прибор 

за рад од куће; 

 23.03.2020.године- Састанак у финансијском општинском одељењу- разматрање   

уштеде за време ванредног стања; 

 24.03.2020.године – Родитељи ППП преузимају дечје ствари; 

- Васпитачи групе „Бубамара“ и „Невен“-паковање дидактике и припремање 

простора за кречење; 

- Медицинске сестре из „Лептирића“ и „Палчице“-паковање дидактике и 

спремање соба за кречење; 

- Престаје наплата услуга од 15.03.2020.године-обавештени родитељи; 

 25.03.2020.године – паковање дечјих ствари, дидактике и припрема собе за кречење-

уклањање тепиха- васпитне групе „Цврчак“, „Бамби“, „Пчелица Маја“, „Звездица“; 

- Неки васпитачи су започели рад од куће и онлајн рад са породицом од 

16.03.2020.године, неки од 23.03.2020.године, а препорука Министарства је да 

се крене од 01.04.2020.године; 

- 12:00- Састанак са председником Д.Милићем у вези разматрања закључка који 

је упућен од стране Владе Србије око забране преузимања нових трошкова осим 

сталних трошкова и плата; 

 26.03.2020. године - IV Седница Педагошког колегијума ПУ „Мајски цвет“ Велико 

Градиште; 

 27.03.2020. године – Састанак у општини - формирање Тима за прикупљање средстава 

(новчаних или робних) од привредника, са територије наше општине у циљу 

хуманитарне акције за солидарне пакете; 

 30.03.2020.године – V Седница Педагошког колегијума ПУ „Мајски цвет“ Велико 

Градиште; 

- Паковање приспелих извештаја васпитача: 

- Презентација стручних сарадника „Чувајмо себе и друге око себе“ послата 

родитељима; 

 31.03.2020.године- Објављен конкурс за Е-vrtić, упис деце за радну 2020/21.годину; 

- Дом здравља донирао 2 клима-уређаја, у припреми још 3 уређаја; 

 01.04.2020.године – Организовано дежурство спроводи се по плану; 

- Постављена застава на пола копља; 

- Службени ауто и возач су у служби Црвеног крста; 

 03.04.2020.године – Обавила разговор са Слободанком Радосављевић-председницом 

Удружења васпитача Србије (размениле мишљење о новом начину рада, сарадњи са 

породицом и актуелном ситуацијом); 

- Све климе пренете у сервис код „Гиге“ да се испроверавају, очисте и наместе; 

- Од јуче немамо обавезу целодневног дежурста у Установи, већ по потреби и у 

сталној служби и на располагању Црвеном крсту-по мишљењу команданта 

штаба Д.Милића; 

 06.04.2020.године – Седница Педагошког колегијума ПУ „Мајски цвет“ Велико 

Градиште којој присуствују директор, педагог и логопед; 

- Штампање и паковање недељних извештаја васпитача, медицинских сестара и 

стручних сарадника; 
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- Анализа актуелног стања, недоумице и дискусије о новом начину рада са 

родитељима; 

 

 07.04.-10.04.2020.године – Свакодневни обилазак установе; 

- Редовно одржавање установе и дворишта према распореду дежурстава; 

- Радници књиговодства и финансија по указаним потребама долазе у установу 

наизменично, иначе раде од куће; 

 13.04.2020.године – Седница Педагошког колегијума ПУ „Мајски цвет“ Велико 

Градиште; 

 14.04.2020.године – Састанак Тима за самовредновање и Тима за обезбеђивање 

квалитета Установе; 

 16.04.2020.године- IV Седница Еко-тима; 

- У току ове недеље била сам у контакту са колегиницама које реализују ППП-

размениле смо утиске о новом начину рада, одзиву родитеља и повратним 

информацијама које добијају од родитеља; 

- Извештаји су све потпунији, осликавају обострано задовољство о сарадњи која 

је подигнута на јако висок ниво; 

 17.04.2020.године – Комуникација са медицинским сестрама из јаслене групе 

„Звончица“- задовољне су одзивом родитеља, утисци позитивни, максимално уложен 

труд да се садржаји обогате и употпуне; 

- Посебна похвала за извештај младој колегиници; 

 21.04.2020.године – Седница Педагошког колегијума ПУ „Мајски цвет“ Велико 

Градиште; 

 23.04.2020.године – Састанак са председником општине- Д.Милићем-почетак рада ПУ 

после 01.05.2020.године; 

- Постигнут договор да се Установа окречи пре почетка рада; 

 24.04.2020.године – Присутни по распореду дежурства, уређује се двориште; 

- Урађени захтеви за пребачај средстава; 

 27.04.2020.године – Одржана X седница Педагошког колегијума; 

- Обавештење родитељима око изјашњавања за неопходност боравка детета у 

Установи-због радне обавезе тј.престанка рада од куће; 

 28.04.2020.године – Састанак са начелницом општинске управе-С.Ђорђевић; 

- Обавештење од стране команданта Кризног штаба Д.Милића да вртићи почињу 

са радом 11.05.2020.године; 

- Контакти са колегиницама из ППП-а, информације о ставу и мерама око 

почетка рада ПУ- конкретно став наше установе и општине; 

 29.04.2020.године – Захтев општини за исплату плата; 

- Образложење за потрошена средства добијена за ППП; 

 30.04.2020.године – Одговор ШУ о величини простора и броју запослених у ПУ 

„Мајски цвет“; 

- Обавезна дезинфекција простора-став Министарства за државну управу и 

локалну самоуправу и то на терет оснивача; 

 04.05.2020.године- По добијеном мејлу приступамо организацији припреме установе за 

почетак рада од 11.05.2020.године; 
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- Састанак у општини код председника-начелница ОУ, директорка Дома здравља, 

секретар и директор вртића, тема:Отварање установе са ограниченим 

капацитетом од 11.05.2020.године; 

- Састанак са запосленима, договор око детаљне организације рада са свим 

мерама безбедности; 

 05.05.2020.године – Седница В-О већа у смањеном броју, са васпитачима васпитних 

група Бамби, Невен, Бубамара, Хајди, Петар Пан, педагог, логопед и директор; 

- Правила понашања за родитеље у време пандемије; 

- Састанак са кухињским особљем и помоћним радницима; 

- ОШ Средњево - уступили смо један комплет рипстола у договору са 

председником општине; 

 07.05.2020.године – Седница В-О већа у мањој групи васпитача и медицинских сестара 

из група Звездица, Пчелица Маја, Пинокио и јаслене групе; 

- Са васпитачима који раде на терену одржано веће путем вибер групе; 

 11.05.2020.године – Установа отворена уз поштовање свих мера; 

- Контролу извршила просветна инспекторка Сања Стојадиновић; 

- ШУ- свакодневно се шаљу информације о броју присутне деце и запослених; 

 12.05.2020.године  -Табеле о присутности слати Сањи Стојадиновић; 

- Потребна сагласност општине (Д.Милића) за преузимање финансијских 

обавеза; 

 13.05.2020.године – Прибављен просек деце присутне у установама са браничевско-

подунавског региона-обавештена општина; 

- Присутност се креће од 10% до 25% деце; 

- Обавештење од стране просветне инспекторке-годишњи одмор од прошле 

године сматра се искоришћеним у периоду рада од куће; 

 14.05.2020.године – Став око цене услуга дефинисан уз одлуке о економској цени и у 

случају ванредне ситуације, услугу плаћају само родитељи коју исту и користе; 

 18.05.2020.године – Организација рада са смањеним бројем васпитача-ове недеље се 

укључују васпитачи са терена; 

- Подељене картице mts мреже; 

 19.05.2020.године – Састанак у Општини –Д.Милић, сагледана ситуација у окружењу 

око укључивања већег броја деце у Установу; 

- ШУ препоручује да се сачека до 01.06.2020. када се очекује став Министарства 

по истом питању; 

 20.05.2020. године – Невреме у току ноћи, нестанак струје, у салу је пробила вода; 

- Снимљена ситуација, обавештен председник општине и извођач радова; 

 22.05.2020.године – Састанак у Општини – на нивоу општине донета одлука да од 

01.06.2020.године могу сва деца да крену у вртић, уз потврду педијатра, а да сви 

родитељи преузимају обавезу плаћања паушала од 50% у односу на пуну цену; 

 26.05.2020.године – Набављене дипломице и сликовнице-потписане и подељене 

васпитачима из подручних група на састанку који је данас одржан; 

- Предложен одлазак васпитачима у своје групе да родитељи могу да преузму и 

потпишу уверења своје деце о завршеном ППП-у; 

 27.05.2020.године – Допремљен намештај од Sportimpeks-a Београд; 

 01.06.2020.године – Број деце 82; 
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- Састанак са васпитачима васпитних група „Бамби“ и „Цврчак“; 

 03.06.2020.године – VII Седница В-О већа ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште; 

 05.06.2020.године – Снимак терена за постављање асфалта као и новодограђеног дела 

због употребне дозволе, контакт Никола-геометар; 

- Курјаче-подела уверења деци ППП-а и потписивање матичне књиге; 

- XXXV Седница Управног одбора ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште; 

 08.06.2020.године – Састанак у Општини - председник Д.Милић- обавештење о 

отварању новог дела; 

 10.06.2020.године – Састанак у Општини, теме: 

- Бројно стање присутне деце; 

- Отварање 17.06. или 18.06.2020.године; 

- Прелазак Богдана Милића у општинску управу; 

 11.06.2020.године – Посета представника Пертини компаније-наручена дидактичка 

средства и играчке за јаслице; 

 12.06.2020.године – Организација рада око отварања новог дела; 

- Састанци са васпитачима васпитних група „Хајди“ и „Петар Пан“; 

- Састанак са кухињским радницима и помоћним особљем; 

- Расподела задужења и обавеза; 

 14.06.2020.године – Сазнање да нас је заувек напустила колегиница медицинска сестра 

Весна Рајичић; 

 15.06.2020.године – Општина- састанак са председником и шефом кабинета о 

протоколу око отварања; 

- Утврђен датум-18.06.2020. у 11 ч.; 

 16.06.2020.године  - Сахрана Весне Рајичић- туга, бол, жалост за изгубљеним животом, 

за недореченим...; 

 17.06.2020.године – Завршне припреме за сутрашње отварање; 

 18.06.2020.године – Званично отварањњ уз присуство званичника, званица и медија; 

 19.06.2020.године – Формирање васпитних група и распоред радника; 

 22.06.2020.године – Захтев за личног пратиоца за дете Л.Р. на 2 сата у периоду дневног 

одмора; 

- „Петар Пан“-подела уверења, потписивање матичне књиге; 

 23.06.2020.године – Представница Публик Практикум-а одржала је састанак са 

директорима из ПУ Мало Црниће, Жабари, Голубац, Жагубица и В.Градиште; 

 01.07.2020.године –Посета колегинице Биљане Кецман из Кучева у вези консултација 

око полагања испита за лиценцу директора, паковање портфолија и израде 

истраживачког рада; 

 02.07.2020.године- Кратка посета колегинице Тање Лончар из Пожаревца-размена 

искуства у периоду епидемије; 

 03.07.2020.године – Ноћас је гром ударио у кедар стар 40 година-организација око 

уклањања поломљеног стабла, као и штете коју је начинио приликом пада; 

 06.07.2020.године – Директор ЈРЈ-организован састанак, донета понуда за дечју 

литературу; 

 07.07.2020.године – Састанци са лимаром, представницима Лер-а,  

Зораном Јовановићем, мајстором Станишом; 
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 08.07.2020.године – Општински штаб за ванредне ситуације-пресек стања, тренутна 

ситуација; 

- Одлука да од 13.07.2020.године родитељи не улазе у јаслени део; 

 10.07.2020.године – Дом здравља-Др.Миланка-састанак у Дому здравља у случају када 

се дете пошаље са температуром да се обавести педијатар; повратак у Установу са 

потврдом; 

 14.07.2020.године-Финансијско одељење-потрошња енергената за претходну годину-

доставити; 

- Лимар-понуда за олуке на износ 28.800,00 динара 

- Крагујевац-директорка-размена искустава у периоду епидемије; 

 17.07.2020.године- Макце-молер-договор око кречења, понуда 1м
2
-200 динара,  укупно 

130м
2
-26.000,00 динара; 

- Састанак са представником LaFontane-прикључити ПУ „Мајски цвет“ на уговор 

Општине за 3 апарата; 

 21.07.-10.08.2020.године-Годишњи одмор;    

 27.07.2020.године – Састанак у Општини-Упутство за израду буџета 2021.години; 

 30.07.2020.године – Састанак у Општини-председник Д.Милић, тема: влага у сали, 

присутни су представник „Interfast-a“ и Роберт Димитријевић-прокектни надзор; 

- Закључак-урадити одвод кишнице ако и даље влажи, отклонити пропусте 

извођача радова; 

 03.08.2020.године-Представник сектора „Лер“ из општине Александар Игњатијевић, са 

представницима фирме која је заинетересована за партнерство са нашом општином за 

постављање топлотних пумпи-наша установа би била експериментална у том 

послу(обилазе простор, увид у пројекте); 

 04.08.2020.године – Јовановић Зоран-увид у ситуацију око израде кишне канализације 

и договор са извођачем; 

 05.08.2020.године – Општина-састанак код председника-састанку присуствују 

прдседник, заменик С.М., начелница општинске управе С.Ђ., Зоран Јовановић, Ђорђе 

Јелчић, Александар Игњатијевић, секретар вртића М.М. и ја; 

- Тема: Санација влаге, израда кишне канализације, понуда извођача и од којих 

средстава извршити плаћање; 

 10.08.2020.године – Преглед педагошке документације; 

 11.08.2020.године – Систематизација-расподела радног места магационера на раднике 

Д.К. и Д.Б., према досадашњим задужењима и радним задацима; 

- Преглед педагошке документације; 

  12.08.2020.године – Састанак у Општини, тема: Припремљеност за нову радну годину, 

потребе- присутни су директори просветних установа, председник, заменик, начелница 

ОУ, просветна инспекторка и начелница финансијског сектора; 

 14.08.2020.године – Састанак са М.С. – приправником стажистом; 

- Састанак у Д.здравља са педијатром др.М.М.; 

- Актив директора школа и вртића општине Велико Градиште; 

- Састанак код председника, тема: Радна места(сарадник за физичке активности-

тражити средства од јануара); 

   17.08.2020.године – Састанак са начелницом ОУ, тема: радна места, број радника 

према Правилнику и маса средстава за исплату личних доходака; 
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 18.08.2020.године – Александар Игњатијевић-документација за пројекат Енергетске 

ефикасности-топлотна пумпа; 

- Контакти са Издавачким кућама „Креативни центар“, „Публик практикум“ и 

„Пчелица“, затим „Фијоми“ за радне књиге; 

- Израда буџета-смањена средства у односу на календарску 2020.годину на 

9.500.000,00 динара; 

   19.08.2020.године – Састанак са проф. Средње школе који је задужен за праксу 

ученика; 

- Израда буџета за 2021.годину; 

   20.08.2020.године – Прибављање понуда за основна средства; 

- Састанак са координатором Креативног тима; 

- НСЗ-„Моја прва плата“; 

- -Обављени разговори са васпитачима приправницима-стажистима, као и 

васпитачима који почињу са радом од 01.09.2020.године; 

- Преглед педагошке документације; 

    21.08.2020.године – Министарство просвете се огласило о програму рада ПУ; 

- Послат допис штабу за ванредне ситуације, у прилогу прослеђен допис 

министра, као и просветној инспекторки да одреде снернице за почетак рада 

наше установе; 

- Потписана систематизација; 

 24.08.2020.године – Актив јаслених група; 

- Актив васпитача ППП-а; 

- Састанак у Општини са председником, тема:буџет за 2021.годину; 

 25.08.2020.године – Оперативни планови; 

- Уређење простора; 

- Усаглашавање финансијског предлога са ограниченим средствима; 

 26.08.2020-године – Предат финансијски план за 2020.годину; 

- Прибављена понуда за против пожарне апарате; 

- Преглед педагошке документације; 

- Сарадња са стручном службом-Годишњи извештај о раду ПУ „Мајски цвет“ 

Велико Градиште; 

- Сарадња са стручном службом-Годишњи план рада ПУ „Мајски цвет“ Велико 

Градиште; 

- Годишњи извештај рада директора; 

- Закључак штаба за ванредне ситуације; 

 27.08./28.08.2020.године – Распоред коришћења заједничких просторија; 

- Дежурство 6:00-17:00; 

- Поштовање мера безбедности; 

- Састанак Тима за безбедност; 

- Израда јеловника; 

- Родитељски састанак васпитне групе „Пинокио“-обавезног четворочасовног 

програма; 

- Преглед педагошке документације; 

 31.08.2020.године – Захтеви за трансфер новчаних средстава; 

- Плата-август 2020.године; 
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- I Седница Педагошког колегијума ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште; 

- I Седница В-О Већа ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште. 

 

Извештај подноси директор: 

Славица Јанковић 

 

 

10.2. Извештај о раду Управног одбора 

 

Чланови Управног одбора Предшколске установе ''Мајски цвет'' Велико Градиште, у 

радној 2019/2020. године су: 

1. Марија Живановић – представник запослених, председник УО 

2. Славица Перић – представник запослених 

3. Раница Милојковић- представник запослених 

4. Владан Стевановић – представник родитеља 

5. Милена Димитријевић – представник родитеља 

6. Анкица Шипрага – представник родитеља 

7. Милена Кеслер – представник локалне самоуправе 

8. Татјана Симовић – представник локалне самоуправе 

9. Татјана Ђокић - представник локалне самоуправе 

 

Управни одбор се у претходној години састао 11 пута и на седницама се 

дискутовало и доносиле су се одлуке по следећем темама, питањима и динамици рада: 

 Усвајање измена и допуна Предшколског програма, Извештаја о извршењу 

годишњег плана рада ПУ, Годишњи план рада ПУ и других докумената од значаја 

за поштовање законских регулатива; 

 Правилници које је Управни одбор усвојио у току године ; 

 Решења о разрешењу и именовању Стручног актива за развојно планирање и 

решење о промени састава истог; 

 Предлагање Решења о давању сагласности на Правилник о организацији и 

систематизацији радних места у ПУ „Мајски цвет“ 

 Утврђивање цене боравка у нашој установи; 

 Финансијско пословање установе; 

 Доношење планова јавних набавки; 

 Извештај о реализацији Развојног плана, као и Акциони план у оквиру развојног 

планирања; 

 Одлука о расписивању конкурса за пријем деце у ПУ; 

 И другим пословима од значаја за правилно функционисање установе. 
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10.3. Извештај о раду Савета родитеља 

 

Чланови Савета родитеља у овој години били су: 

 Табела: Имена чланова представника васпитних група у Савету родитеља 

Ред.број Име родитеља Представник васпитне групе 

1. Тијана Пејић Ивановић Јаслена група ''Звончица'' 

2. Наташа Пантић Јаслена група ''Палчица'' 

3. Бојана Тодоровић Јаслена група ''Чаролија'' 

4. Катарина Ђокић Јаслена група ''Лептирићи'' 

5. Драгана Пајкић Предшколска група ''Цврчак'' 

6. Јована Стевић Предшколска група ''Бамби'' 

7. Миомира Скочић Предшколска група ''Звездица'' 

8. Јелена Блажевић Предшколска група ''Пчелица Маја'' 

9. Александра Карамарковић Предшколска група ''Бубамара'' 

10. Анкица Шипрага Предшколска група ''Невен'' 

11. Александар Стојановић Предшколска група у Макцу 

12. Сандра Јовановић Предшколска група у Десини 

13. Милена Миливојевић Предшколска група у Царевцу 

14. Сања Аранђеловић Предшколска група у Пожежену 

15. Горан Стојићевић Предшколска група у Сиракову 

16. Емина Богић Предшколска група у Мајиловцу 

17. Милица Николић Предшколска група у Курјачу 

18. Јасминка Дрикић Предшколска група у Тополовнику 

19. Јелена Перић Предшколска група у Кисиљеву 

20. Саша Ивић Предшколска група у Затоњу 

21. Тамара Марић Припремна предшколска група ''Хајди'' 

22. Маја Богојевић Припремна предшколска група''Петар Пан'' 

23. Луција Димитријевић Припремна предшколска група ''Пинокио'' 

24. Јелена Митић Представник деце са сметњама у развоју 

 

Савет родитеља се у току ове године састао 4 пута и у оквиру тих састанака 

чланови Савета родитеља бавили су се следећим темама:  

 Разматрањем Извештаја о извршењу годишњег плана рада установе, разматрањем 

Годишњег плана рада установе,  Развојног плана  предшколске установе, као и 

правилника од значаја за рад установе; 

 Доношење одлике о избору понуђача за ужину за децу у подручним васпитним 

групама; 

 Избор понуђача за осигурање деце; 

 Новогодишњи празници и избор новогодишњих пакетића; 
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11. Извештај о остварењу плана стручног усавршавања запослених  

 

Стручно усавршавање је потреба и обавеза свих који су били укључени у васпитно-

образовни рад у 2019/2020. години. Носиоци стручног усавршавања у Предшколској 

установи (директор, стручни сарадници, актив васпитача предшколских група и васпитно-

образовно веће) су предузели одговарајуће поступке, тако смо се на време укључили у 

савремене токове. Формиране су групе тако да сви васпитачи буду подједнако укључени у 

стручно усавршавање. За време ванредних околности велики број васпитача, мед.сестара-

васпитача и стручни сарадници су узимали активно учешће на вебинарима, онлајн 

конференцијама и другим стручним скуповима који су се одвијали путем дигиталних 

медија. Теме су се углавном тицале унапређивања дигиталних компетенција и 

оснаживања у раду са породицом, психолошка подршка родитељима, превазилажење 

страхова код деце и одраслих и др. 

Следи табеларни приказ свих облика стручног усавршавања коју су реализовани у 

претходној радној години. 

11.1. Стручно усавршавање ван установе /акредитовани скупови 

Назив и седиште 

установе, центра за 

стручно усавршавање, 

организатора итд. 

Облик 

стручног 

усавршавања 

Тема обуке 
Период 

одржавања 

Број 

сати/ 

бодова 

Присутн

о  

запослен

их 

Савез васпитача 

Републике Србије, 

Удружење васпитача, у 

Смедереву 

Регионални 

стручни скуп 

''Средина за учење 

–извори грађења 

односа, 

интегрисаног 

учења и богаћења 

искустава детета'' 

04-

05.10.2019. 
2 7 

ЗУОВ, ПУ „Љубица 

Вребалов“ Пожаревац, 

вртић „Бамби“ 

Акредитовани 

семинар 

„Певајмо и 

плешимо у  у 

ритму детињства“ 

12-

13.10.2020 
16 5 

Удружење стручних 

сарадника и сарадника 

ПУ Србије 

Стручни скуп 

стручних 

сарадника ПУ  

''Вртић као место 

заједничког 

живљења – 

развијање 

рефлексивне 

праксе и 

квалитетног 

реалног програма 

кроз промене 

културе и 

структуре вртића'' 

31.10.-

03.11.2019. 
4 2 

ЗУОВ, Друштво 

учитеља 

Акредитовани 

семинар 

''НТЦ систем 

учења'' 

01.-

03.11.2019. 
22 5 

Савез васпитача Стручни скуп ''Изазови у 05.- 4 2 
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Републике Србије васпитача 

''Васпитачи-

васпитачима'' 

грађењу културе 

вртића као места 

заједничког 

живљења...'' 

08.12.2020. 

ЗУОВ, ПУ 
Акредитовани 

семинар 

''Мој програм је 

добар'' 
14.12.2019. 8 30 

Савез учитеља 

Републике Србије 

Стручни скуп – 

трибина 

Спољашње 

вредновање 

установа-2.круг 

16.12.2019. 1 24 

Удружење медицинских 

сестара предшколских 

установа Јужно- бачког 

региона, Бачка Паланка 

Обука 

„1,2,3… Крени – 

Обука за рад са 

децом раног 

узраста“ 

01.02.2020. 6 5 

ЗУОВ, ПУ 
Акредитовани 

семинар 

''Помози ми да 

урадим сам'' 

22.-

23.02.2020. 
16 30 

ЗУОВ, ПУ „Галеб“ 

Петровац на Млави 

Акредитовани 

семинар 

„Рано 

препознавање 

поремећаја говора 

и 

социоемоционалн

ог развој деце у 

јаслама у 

вртићима и 

практични 

приступ у раду“ 

29.02.2020. 8 2 

Министарство, ЗУОВ 

Конференција 

путем 

интернета 

''Дигитално 

образовање'' 

10.-

11.04.2020. 
4  

11.2.  Интерно стручно усавршавање  

 

Назив стручног усавршавања Ниво (Веће, актив, 

тим, друго) 

Време 

Приказ УНИЦЕФ-овог филма, Конвенција о 

правима детета 

Веће 27.08.2019. 

''Велики људи од малих ногу'' Министарство 

ПНиТР 

Конференција 20.09.2019. 

Унапређење саобраћајног образовања и 

васпитања школске и предшколске деце у 

Великом Градишту 

Стручно предавање 25.09.2019. 

Скуп стручних сарадника Војводине ''Основе 

програма ПВО –Године узлета –улоге и изазови 

стручних сарадника и сарадника'' 

Стручни скуп 25.09.2019. 

Посета и излагање са Пертинијевих дана 

''Норматив средстава, играчака и материјала у 

складу са новим основама ПВО'' 

Стручни скуп 04.09. и 03.10.2019. 

''Нисте сами'' Трибина 08.10.2019. 

Стратегија подстицања рађања у Србији Предавање  09.10.2019. 

Израда и квалитет годишњег програма ЗНЗЗ, Стручни скуп 25.10.2019. 
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превентивне активности у раду са децом, 

родитељима и запосленима 

''Значај ране стимулације и грешке родитеља'' 

Др.Ранко Рајовић 

Предавање, трибина 01.11.2019. 

Постер презентација ''Заштита деце од насиља-

превентивне активности у раду ПУ'' 

Излагање са студијског путовања у Грчку – 

обилазак ПУ. 

Излагање са Сусрета стручних сарадника и 

сарадника ПУ 

Веће 06.11.2019. 

''Поетском речју – стоп насиљу над женама!'' Скуп 25.11.2019. 

Састанак стручних сарадника и сарадника ПУ 

Подунавско-браничевског региона 

Стручни скуп 23.01.2020. 

''1,2,3...крени'' Обука за рад са децом раног 

узраста 

Предавање 01.02.2020. 

''Специфичност средине као извор грађења 

односа између школе и ПУ'' 

Презентација стручног 

рада 

03.02.2020. 

НТЦ систем учења –приказ садржаја са стручне 

обуке 

Приказ 04.02.2020. 

''Путовање у свемир'', полигон Угледна активност 05.02.2020. 

''Упознајмо Кину'' упознавање света Угледна активност 06.02.2020. 

''Рођендан'', ликовно васпитање Угледна активност 07.02.2020. 

''Миш плавко''развој говора Угледна активност 10.02.2020. 

''Шетња кроз наше двориште'' Приказ/презентација 10.02.2020. 

''Слика о детету-слика наше праксе'' Радионица 12.и 13.02.2020. 

''Пројектни приступ учењу'' Презентација 14.02.2020. 

''Ја и животиње у Зооврту'' Приказ/презентација 18.02.2020. 

''Изазови у грађењу културе вртића као места 

заједничког живљења'' 

Приказ/презентација 18.02.2020. 

''Улога стручног сарадника у новим основама 

програма'' 

Радионица – удружење 

стручних сарадника  

26.02.2020. 

Приказ праксе неге и васпитно-образовног рада 

са децом из јасленог објекта ''Црвенкапа'' у 

Крагујевцу 

Приказ/презентација 12.03.2020. 

 

Детаљнија евиденција о реализаторима и броју учесника на сваком од облика стручног 

усавршавања у установи се налазе у евиденцији Тима за професионални развој установе. 
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11.3. ИЗВЕШТАЈ О ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАЗВОЈУ за време пандемије 

COVID 19 
 

Назив стручног 

усавршавања 

 

 

 

 

 

 Облик рада 

(индивидуално, 

хоризонтална 

група, 

собна колегиница 

,мини заједница 

(навести са ким), 

на нивоу ПУ..) 

Начин рада 

(канал 

комуникације, 

платформа за 

учење, 

група....Вибер, 

затворена 

Фејсбук,...)  

 

 

Реализатор 

 

 

 

Време 

реализације  

''Иновативне 

методе учења.'' 
Вебинар 

Укључење на 

фејсбуку 

 

Др.Ранко 

Рајовић и 

Урош 

Петровић 

 

 

 

02.04.2020. 

''Невебална 

комуникација – 

Говор тела'', мр. 

Марко Буразор 

Вебинар Одговарајућа 

платформа за 

учење 

Клетт 06.04.2020. 

Дигитално 

образовање 2020. 

 

 

Конференција 

путем интернета 

Одговарајућа 

платформа за 

учење 

Центар за 

образовне 

технологије 

на Западном 

балкану 

10.до 

11.04.2020. 

''Електронски 

портфолио 

наставника и 

ученика'' 

Вебинар Одговарајућа 

платформа за 

учење 

Академија 

Филиповић 

13.-20-04-

2020. 

Дигитални часови: 

Бесплатни алати и 

плаформе уз 

корисне савете за 

њихово коришћење 

Вебинар Одговарајућа 

платформа за 

учење 

 14.04.2020. 

Како владати собом 

у стресним 

ситуацијама – 

Јелена Марушић 

Вебинар Одговарајућа 

платформа за 

учење 

 15.04.2020 

Комуникација кроз 

активно слушање 

 

 

Вебинар Одговарајућа 

платформа за 

учење 

Зграби 

могућност-

Мирјана 

Ковач 

15.04.2020. 

''Како бити 

толерантан и 

Вебинар Youtube Oli kanal Oли 

психолошки 

24.04.2020. 
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толерисати 

фрустрацију?'' 

едукативни 

центар 

Догађај ''Деца у 

карантину'' 

Онлајн предавање Укључење на 

фејсбуку 

Др. Ранко 

Рајевић, 

Урош 

Петровић 

24.04.2020. 

''Како остати 

реалистичан и 

толерисати 

фрустрацију?''  

Онлајн предавање Јутјуб канал Н.Јовановић 

, психолог 

24.04.2020. 

Принципи 

безбедног 

понашања у доба 

Короне 

Зоом састанак Zoom платформа Весна 

Картал-

Уницеф 

27.04.2020. 

Поставите границе 

асертивно – 

наступајте 

самопоуздано, уз 

уважавање других 

Вебинар Одговарајућа 

платформа за 

учење 

Клетт 29.04.2020 

''Како градити 

стабилне односе у 

нестабилним 

временима?'' 

Вебинар Youtube Oli kanal Оли 

психолошко 

едукативни 

центар 

03.05.2020. 

''Како неговати 

само-саосећање у 

животним 

кризама?'' 

Вебинар Zoom платформа Shift 

mindfull 

08.05.2020. 

''Mindfulness у раду 

са децом'' 

Вебинар Зум платформа Mindfulness 

тренинг 

12.05.-

18.05.2020. 

Решавање 

конфликтних 

ситуација, Јелена 

Јеремић 

Вебинар Одговарајућа 

платформа за 

учење 

Клетт 14.05.2020. 

4К-како кроз 

корона кризу? 

Предавач ДрЗоран 

Илића 

Предавање  ЗУМ платформа  19.05.2020. 

Резилијентност-

кључ успеха у 

тешким 

ситуацијама 

Вебинар Кампстер 

платформа 

 04.06.2020. 

Како изађи из 

зачараног круга 

зависника и лоших 

навика? 

Предавање, 

Др,ци,мед. Јасмина 

Кнежевић – Тасић 

и др Марија 

Укључење на 

Фејсбуку 

 05.06.2020. 
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Дабетић 

Ментално стање у 

доба Короне 

Предавање Укључење на 

Фејсбуку 

 06.06.2020. 

Пројектни приступ 

учењу 

Вебинар Кампстер 

платформа 

 Април/мај 

2020. 

Презентација-

Чувајте себе и 

друге око себе 

 

Стручни сарадници 

ПУ ''Мајски цвет'' 

Вел.Градиште 

Вибер група, мејл Стручни 

сарадници 

Април/мај 

2020. 

Презентација-

Психолошка 

подршка детету у 

времену ванредног 

стања-како да се 

избори са бригом и 

страховима 

 

Стручни сарадници 

ПУ ''Мајски цвет'' 

Вел.Градиште 

Вибер група, мејл Стручни 

сарадници 

Април/мај 

2020. 

Стручни текст- 

Препоруке за рад 

са децом са 

тешкоћама у 

развоју 

Стручни сарадници 

ПУ ''Мајски цвет'' 

Вел.Градиште 

Вибер група, мејл Стручни 

сарадници 

Април/мај 

2020. 

Стручни текст- 

Игре и активности 

са децом за развој 

говора 

 

Стручни 

сарадници, размена 

Вибер група, мејл Стручни 

сарадници 

Април/мај 

2020. 

Стручни текст – 

Како стимулисати 

развој говора и 

језика код детета 

Стручни 

сарадници, размена 

Вибер група, мејл Стручни 

сарадници 

Април/мај 

2020. 

Стручни текст- 

Предчитачке и 

предписачке 

способности 

Стручни 

сарадници, размена 

Вибер група, мејл Стручни 

сарадници 

Април/мај 

2020. 

Упитник за 

запослене о 

искуствима у раду 

за време ванредног 

стања услед 

епидемије изазване 

вирусом Covid 19 

Истраживање на 

нивоу ПУ 

Вибер група, мејл Стручни 

сарадници 

Април/мај 

2020. 
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12. Преглед прихода и расхода ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште за 

2019. годину – Извештај о пословању у 2019. години 

 

 

4269 - материјали за посебне намене   
 76,000 

  
   

  482-Порези, обавезне таксе и казне укупно 31,000 
  4821 - регистрација возила 

 
24,000 

  4822 - републичке таксе 
 

7,000 

  
   

  511-Издаци за нефинансијску имовину укупно 316,000 
  5113 - капитално одржавање објеката 

 
316,000 

  
   

  
   

  512- Опрема укупно 387,000 
  5122 -  административна опрема 

 
337,000 

  5126 - опрема за образовање, културу и спорт 
 

50,000 

  
   

  УКУПНИ РАСХОДИ 
 

63,510,000 
 

       
Напомена: расход је за 30.000,00 динара већи од прихода, јер смо на жиро рачуну 
имали наменска средства из претходне године. 
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Прилог: 

13.  ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРИОРИТЕТНИХ АКТИВНОСТИ У ПУ ''МАЈСКИ ЦВЕТ'' ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ЕПИДЕМИЈЕ КОВИД  19 

Циљ плана је да на нивоу васпитне групе/установе/система останемо у контакту и комуникацији са породицама и подржимо 

код њих осећање припадности, заједништва (солидарности и емпатије) и развој креативности, поштујући принцип 

добровољности. Приоритет је  спровођење активности које утичу на здравље и безбедност људи. 

1. Активности у вези са очувањем  здравља и безбедности људи кoje установа спроводи 

Циљ: 
Здравље и безбедност људи 

Активности Време реализације Носиоци Начин праћења 

1. Сазивање тима за безбедност ПУ, ради доношења мера у 

односу на ширење епидемије КОВИД 19 
      12.03.2020. Директор 

Тим за безбедност 
Записник Тима за 
безбедност 

2. Прекид рада Устанве по Одлуци Владе РС и Кризног штаба 
Општине Велико Градиште (информисање запослених, 
родитеља). 

      16.03.2020. Директор 
Секретар 

Одлуке 

3. Дефинисање онлајн канала комуникације између 
директора, стручних сарадника, васпитача и мед.сестара-
васпитача, правне службе, службе текућег одржавања. 

      16.03.2020. Директор, стручни 
сарадници, секретар, 
васпитачи 

Вибер групе 

4. Дневно праћење и размена са запосленима: мера , 
одлука и упутства Владе Републике Србије 

    Свакодневно Директор,  васпитачи, 
служба превентиве 

Вибер група 

5. Израда планова дежурстава у складу са мерама Владе РС       16 .03.2020. - 
      23.03.2020  

Директор, стручни 
сарадници 

Огласне табле 

6. Спровођење свих мера превенције током организације 
рада 

    Свакодневно Санитарни техничар, 
остали запослени 

Огласне табле, 
сајт, фб страница 
ПУ 
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Коришћење постојећих и креирање нових различитих ресурса намењених деци и породици, смернице за рад: 

●   ■ информација о значају игре за дете предшколског узраста и значају заједничког учешћа; 

●   ■ идеја, предлога – прилика за повезивање, размену, игру, радост, заједничко учешће деце и одраслих у свакодневним 

животно-практичним активностима и у игри; 

●   ■ корисних информација (посебно у тренутним околностима) о културним програмима за децу на различитим медијима;  

■ корисних информација о начинима организовања времена, начину разговора са децом о корона вирусу (прилагођено 

узрасту) и слично. 

 

Како ћемо то постићи? 

Пажљиво припремљене информације, предлоге, идеје потребно је искомуницирати с породицама на различите начине, 

користећи различита средства комуникације, као што су: 

7. Редовна контрола количина хигијенских средстава и 
набавка истих 

    Свакодневно Директор, санитарни 
техничар 

Требовања 

8. Стална комуникација са просветним инспектором –
информисање осталих запослених о добијеним упутствима 

     Свакодневно Директор,  Телефонски 
разговори 

9.Сарадња са кризним штабом Општине Велико Градиште. 

-достављање списка запослених на располагање Црвеном 
крсту и Центру за социјални рад Општине Велико Градиште 

- размена текућих информација 

      По потреби Директор, 

секретар 

Дописи 

10. Информисање родитеља у вези са заштитом здравља и 
безбедности у ситуације пандемије вируса Корона 19. 

Свакодневно Стручни сарадници, 
секретар, остали 
запослени 

Сајт, фб профил, 
страница, вибер 
групе 



164 
 

o мале онлајн заједнице подршке и размене са породицама за смислено организовање времена и активности у условима 

изолације (вибер, ФБ и сличне групе), договарајући са родитељима њима најприступачнији канал комуникације; 

o  бесплатни онлајн ресурси: сајтови са корисним информацијама за родитеље, предлозима игара и активности са децом; 

youtube канали (попут виртуелног позоришта лутака Пинокио или иницијативе театра Вук); 

o  квалитетне телевизијске емисије, прилози и клипови за децу и родитеље – снимање или прикупљање постојећих видео записа 

(предлози игара и активности са децом; учење и игра у животно -практичним ситуацијама – рутине, свакодневне животне ситуације; 

поруке родитељима; песмице и клипови са кључним порукама), предлози који се односе на квалитетне тв програме и емисије за децу и 

родитеље (као што су, нпр. Полетарац; На слово на слово; Коцка, коцка, коцкица; Метла без дршке; Кућа за маштање; Плава птица; 

Уприроди се, Водич за родитеље и друге); 

Креирањем саветовалишта за родитеље које у сарадњи са васпитачима реализује стручна служба (путем телефона, 

сајта и мејла; припрема, превођење и размена материјала и корисних информација са родитељима; психолошка и друга 

саветодавна подршка у кризним ситуацијама). 
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2. Aктивности подршке породицама са  децом предшколског узраста, како да обезбеде услове за нормално 

функционисање, учење и развој деце у ситуацији ванредног стања и кућне изолације.  

Циљеви:  

1.Подршка добробити деце и њиховим породицама  

2.Подршка породицама да обезбеде услове за континуирано учење кроз игру 

 

Активности Време реализације Носиоци Начин 
праћења 

1.Обавештавање свих запослених о прекиду рада (телефонским 
путем, путем сајта установе, огласних табли, фејсбук странице) 

      16.03.2020. Директор 

Секретар 

Стручни сарадници 

 

Записници 

2.Дефинисање канала комуникације међу запосленима 
(формирање вибер група сестара, васпитача, васпитача ппп, , 
Педагошког колегијума…) 

16.03.2020.-20.03.2020. Стручни сарадници 

Васпитачи 

Мед.сестре-васпитачи 

Вибер групе 

3.Мотивисање васпитача на повезивање са родитељима на 
неким од већ постојећих начина комуникације и/или 
изналажење нових начина комуникације  

16.03.2020.-27.03.2020. Стручни сарадници 

Васпитачи 

Мед.сестре-васпитачи 

Вибер групе 
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4.Стручна размена садржаја који ће бити дељени са 
породицама (уз контролу садржаја који ће бити прослеђени.)  

16.03.2020.-27.03.2020. Стручни сарадници 

Васпитачи 

Мед.сестре-васпитачи 

Записник 
Педагошког 
колегијума, 
План, Извештај 

5.Путем онлајн комуникације са родитељима  су размењивани 
садржи о: 

рама 

-епидемији и прилагођавању на новонастале околности 

-мерама спречавања ширења корона вируса 

-начину на који да с децом разговарају о корони 

-правилном одржавању личне хигијене 

-позоришне представе за децу, онлајн 

-дечије приче, брзалице и др. 

 

16.03.2020.-27.03.2020. Стручни сарадници 

Васпитачи 

Медицинске сестре 
васпитачи 

 

Записник са 
колегијума, 
панои, вибер 
групе 

6.Састанак Педагошког колегијума на коме су обједињени 
подаци о запосленима и договорен даљи начин рада. 

20.03.2020. Директор 

Стручни сарадници 

Записник 
Педагошког 
колегијума 

7. Организован одлазак васпитача у групе, како би узели Књиге 
рада и спаковали потребан материјал за рад деце код 
куће(радни листови, свеске и др.) који ће породице преузети 
када долазе по ствари деце. Поштован је принцип окупљања 
највише до 5 особа у једној просторији. 

23.03.2020.- 

          27.03.2020. 

Директор 

Васпитачи, 

Мед.сестре-васпитачи 

Стручни сарадници 

Записници 
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8. Дежурни радници на улазним вратима предају ствари 
породицама. 

23.03.2020.- 

          27.03.2020. 

Директор, 

Дежурно особље 

Записници 

9. Одржани телефонски састанци Актива ППП, Актива јаслених 
група, састанак предшколских група. 

23.03.2020. Стручни сарадници, 

Васпитачи, 

Мед.сестре-васпитачи 

Записници 

 

10.Сагледавање информисаности родитеља путем дигиталних 
технлогија и изналажење нових начина комуниације 
(смс,телефонски разговори,  огласне табле, фб профил) 

20.03.2020- 

27.03.2020. 

Стручни сарадници, 
Васпитачи, мед.сестре 
- васпитачи 

Записник 
Актива ППП, 
Актив јаслених 
група 

11.Састанак Педагошког колегијума на коме је израђен 
оперативни план подршке деци и породици као и извештавање 
о реализованим активностима и стратегијама помоћи . 

27.03.2020.  Директор 

Стручни сарадници 

Записник 
Педагошког 
колегијума 

12.Чланови Педагошког колегијума су поделили информације 
са осталим запосленима о стратегијама помоћи деци и 
породицама и предлозима за рад. 

27.03.2020. Чланови Педагошког 
колегијума, остали 
запослени 

 

Вибер групе 

13.Васпитачи на дневном нивоу припремају предлоге 
заједничких активности и шаљу их породицама договореним 
начинима комуникације. Такође информишу родитеље о 
платформама и линковима са предлозима идеја за заједничко 
учење кроз иру.  

Свакоднево Васпитачи, 
медицинске сестре 
васпитачи, стручни 
сарадници 

Вибер групе, 
План, Извештај 

14.Васпитачи на недељном нивоу шаљу извештаје стручној 
служби; стручна служба и директор обједињавају извештаје и 
по потреби шаљу школској управи, просветном инспектору. 

Једном недељно Васпитачи, 
медицинске сестре 
васпитачи, директор, 
стручни сарадници 

Извештај 
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Приказ смерница за практичаре,  начин реализације активности, као и начина њиховог праћења: 

Узрасне 
групе 

Теме којима ћемо се 
бавити 

Начин 
реализац
ије 

Материјал 
који ће 
користити  

Циљеви овог 
начина рада 

Активности 
деце и 
родитеља 

Начин праћења и 
провере 
остварености циља 

Белешка о 
реализацији (како 
се одвија читав 
процес, критичко 
сагледавање, 
предлози за 
унапређивање 
васпитно-
образовног 
процеса) 

Групе 
јасленог 
узраста, 

предшколс
ке групе и 
групе које 
реализују 
припремни 
предшколс
ки програм 

• Свака група  треба 
да сачини 
оперативни план 
рада на недељном 
нивоу, на месечном 
нивоу у Књигу рада 
се уписују додатно 
циљеви и задаци  (на 
основу предлога 
месечних планова 
који су израдили 

Вибер, 
ФБ групе, 
ФБ 
профил и 
група 
наше 
предшко
лске 
установе, 
сајт ПУ 

(радни 
листови, 
радне свеске, 
видео 
материјал, 
упућивање 
на линкове 
ка корисним 
садржајима...
материјал 
који 

Допринос 
добробити деце 
и породице и 
нормализацији 
породичног 
живота и 
обезбеђивању 
услова за 
нормално 
функционисање, 
континуирано 

Родитељи 
прате 
планове које 
им васпитачи 
шаљу на 
недељном 
или дневном 
нивоу 
зависно од 
узраста, раде 
активности са 

Родитељи повремено 
на виберу или мејлу 
васпитача (уз 
наглашавање да не 
шаљу на вибер групе 
због приватности) 
шаљу фотографије 
активности које раде 
са децом и васпитачи 
на основу тога 
израђују електронске 

 

15.Информисање родитеља и позивање путем фејсбук странице 
и сајта установе (израда флајера, стручних презентација и 
објављивање истог на фејсбук страници) 

Свакодневно Стручни сарадници, 
секретар, остали 
запослени 

Фејсбук 
профил, 
страница и 
Сајт установе 



169 
 

стручни сарадници),  
као и пресек стања - 
евалуација урађених 
активности. Такође, 
план треба да 
садржи  и начине 
сарадње и 
контактирања са 
породицом (нпр. 
формирање вибер 
групе, слање 
корисних линкова, 
идеја како да на 
користан начин 
проведу време са 
децом код куће, 
предлог активности 
које васпитачи раде 
са децом у групама, 
обележавање 
дечијих рођендана, 
важних датума, 
Ускрса и слично). 

Такође, васпитачи ће 

редовно 

осмишљавати и 

слати  предлоге 

активности за рад са 

децом где је 

потребна додатна 

подршка у в-о раду. 

 

васпитачима 
прослеђује 
стручна 
служба) 

учење и развој 
деце кроз игру, 
у ванредној 
ситуацији и 
кућној 
изолацији, тако 
што  редовно 
одржавамо 
комуникацију са 
родитељима,  
помажемо им 
идејама како да 
у кућним 
условима 
организују игру 
и активности 
своје деце и 
дајемо им 
савете како да 
ове тренутке 
искористе за 
квалитетну 
комуникацију и 
игру са својом 
децом . 

децом, прате 
идеје које 
добијају од 
васпитача 
или идеје 
које стручни 
сарадници 
деле на сајту, 
фб профилу и 
у групи 
предшколске 
установе 

портфолије деце и 
портфолије својих 
група 

 

Васпитачи у 
дневницима пишу 
оријентационе 
планове сарадње и 
контактирања са 
родитељима, циљеве 
и задатке на 
месечном нивоу (на 
основу предлога 
месечних планова 
који су израдили 
стручни сарадници) и 
конкретне активности 
које шаљу 
родитељима на 
недељном нивоу. 

На недељном нивоу 
стручној служби 
достављају недељне 
планове и извештаје о 
реализацији 
планираних садржаја 
и укључености 
родитеља (форму 
извештаја осмислили 
су стручни сарадници) 
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3. Aктивности подршке професионалном повезивању, умрежавању и размени искуства практичара у функцији 

истраживања, заједничког учења и унапређивања компетенција 

Стручно усавршавање за време ванредних околности биће реализовано кроз следеће активности: 

 

 Мапирање свих постојећих ресурса везаних за канале комуникације,одабир канала комуникације који највише 
одговарају родитељима појединих група и успостављање контаката са њима; 

 Прикупљање информација у вези са заштитом здравља и безбедности људи и слање породицама са циљем 
подршке породицама са децом предшколског узраста у условима ванредног стања и кућне изолације; 

 Организовање заједнице учења међу практичарима ПУ, хоризонтална размена искустава, садржаја и 
информација, и то између собних колегиница, са осталим васпитачима из ПУ, са стручним сарадницима, са васпитачима и 
практичарима из других ПУ; 

 Заједничко учење и размена искустава између практичара на платформама које су специјално направљене за 
размене садржаја за време ванредног стања; 

 Учешће на различитим доступним онлајн предавањима, семинарима, едукацијама, у вези са начинима 
међусобног повезивања и умрежавања...; 

 Посебно ће се водити рачуна о развијању дигиталних компетенција практичара, као и о хоризонталној размени 
везаној са тим; 

 Укључивање практичара у облике стручног усавршавања који се планирају на националном ниву, а који се односе 
на развој компетенција, које припремају практичаре за нову програмску концепцију; 

 Размена искустава кроз телефонске стручне активе, тимове васпитача/мед.сестара-васпитача, стручних сарадника; 

 Упућеност у савремену стручну педагошку литературу, стручне материјале, приручнике, водиче и сл. који су 
доступни питем интернета; 

 Кроз Саветовалиште за родитеље које ће креирати стручни сарадници, са темама везаним за очување физичког и 
менталног здравља за време ванредних околности; 

 Коришћење доступних релевантних информација са интернета, медијских канала; 

 Кроз прикупљање и анализу недељних извештаја васпитача о реализованим активностима са децом и породицом. 
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Табеларни приказ планираних активности: 

Циљеви: 

1.Грађење заједнице учења практичара – кроз повезивање појединца и установа разменом искустава и заједничким 
истраживањем 

2.Развијање компетенција практичара за: 

-оснаживање породице као примарног васпитача деце и пружање психолошке подршке деци и породицама у кризи 

-пружање подршке добробити деце и породица у условима ванредног стања – реално постојећег стања 

3.Развијање дигиталних компетенција васпитача у функцији квалитетне и континуиране комуникације са породицама, и у 
функцији остваривања континуираног професионалног развоја уз коришћење дигиталних технологија 

4.Подршка јачању компетенција васпитача и стручних сарадника за развијање савремених педагошких приступа у раду са 
децом (а у сусрет обукама за примену нових Основа програма предшколског васпитања и образовања) 

 

Активности Време реализације Носиоци Начин праћења 

1.Формирање вибер групе Тима за професионални 
развој  

Април 2020. Чланови тима Вибер група 

2.Формирање вибер група за обавезне тимове у 
установи  

Април 2020. Чланови тима Вибер група 

3. Телефонски астанак Тима за професионални развој 
и израда оперативног плана реализације активности 

Април 2020. Директор 

Чланови тима 

Вибер група 

4.Васпитачи из исте групе заједнички планирају, 
усаглашавају ставове и деле искуства, дилеме, увиде и 

Свакодневно Стручни сарадници Вибер група 



172 
 

закључке о реализованим активностима са децом и 
породицом у вибер групи (формирање онлајн 
заједнице учења различитог обухвата –васпитна група, 
вртић, установа) 

васпитачи 

5.Праћење размене међу запосленима  и мотивисање 
на размену искуства и развијање рефлексивне праксе 

Свакодневно Чланови тима за 
професионални развој 

Вибер група 

6.Подела линка за бесплатно стручно усавршавање и 
предлог за повезивање са васпитачима из других ПУ 

По потреби Стручни сарадници 

 

Размена искуства о 
садржајима у вибер 
групама 

7.Координатор тима за професионални развој има 
задатак да: 

- контактира васпитаче и сестре и утврди њихове 
могућности за комуниникацију путем дигиталних 
технологија и укаже свима који немају могућности да 
су у обавези да нађу особу која ће их известити о 
садржајима из вибер група 

-извести директора о предузетим активностима 

 30, 31.03.2020. Чланови тима за 
професионални развој 

Вибер група 

8.Обука за запослене на тему дигитализације 
(упућивањем на онлајн обуку) 

У складу са 
договором 

Стручни сарадници 

Васпитачи 

Медицинске сестре 

Извештај тима за 
професионални развој 

9.Формирање вибер групе за повезивање стручних 
сарадника на нивоу региона 

    24.03. 2020. Стручни сарадници Вибер група 

10.Подршка васпитачима, деци и родитељима 
одабиром материјала и садржаја који ће им користити 

Једном недељно Стручни сарадници Сајт 
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4.Aктивности подршке практичарима у организовању радних обавеза 

Са циљем да избегнемо ''професионално сагоревање'' практичара, за време ванредних околности, и да олакшамо 

организовање радних обавеза од куће, директор је у сасрадњи са стручним сарадницима и васпитачима  израдио предлог 

како распоредити задатке на дневном нивоу. 

Напомена: Дневни ритам активности практичара дат је у форми оквирног плана, ради лакше организације радних задатака, 

као такав подложан је променама у пракси 

ДНЕВНИ РИТАМ АКТИВНОСТИ ПРАКТИЧАРА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  

 

ВРЕМЕ РАДНИ  ЗАДАЦИ 

07 – 09 часова   Избор и припремање материјала за слање породицама и припрема предлога за рад са децом са 
тешкоћама у развоју, где је потребан индивидуализован приступ у васпитно-образовном раду 
(васпитач шаље родитељу на приватан број, ван заједничке вибер групе). 

у условима кућне изолације 

 

Фајсбук  групе 

Вибер групе 

11.Припрема и слање садржаја, текстова, игара и 
активности путем дигиталних технологија 

Свакодневно Стручни сарадници Сајт 

Фајсбук  групе 

Вибер групе 

12. Васпитачи проучавају и дискутују литературу у вези 
са оснаживањем породице, добробити детета... 

Континуирано Васпитачи Онлајн комуникација 
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09 – 10 часова   Сарадња у оквиру мини заједнице (васпитачи који имају собне колегинице, са другим колегиницама, 
стручним сарадницима) размена, анализа и унапређивање предлога материјала који се шаљу 
породицама. 

10 – 12 часова   Слање материјала породицама преко доступних канала комуникације, подстицање размене 
искустава деце и њихових породица, информације о културним садржајима на телевизији, корисним 
линковима, предлози и идеје за заједничко учење кроз игру. 

12 – 12:30 часова Пауза 

12:30 – 14 часова Вођење педагошке документације (Књига в-о рада, недељни извештај о реализованим активностима, 
електронски портфолио – прикупљање садржаја од породица). 
-  Сарадња са директором, стручним сарадницима у вези текућих питања, рефлексија тренутне 

праксе, заједничко унапређивање рада. 

14 - 15 часова   Професионално усавршавање  (хоризонтална размена искустава, самоевалуација, онлајн 
унапређивање професионалних компетенција, избор стручне литературе и др). 

 

Напомена: С обзиром да су поједини васпитачи стављени на располагање Црвеном крсту и Центру за социјални рад, у 

моментима када буду позвани од стране наведених установа, дневни ритам дана биће прилагођен у складу са задужењима. 

    

               Директор                                                                                                  Председник Управног одбора: 

 ______________________                                                                                     _________________________ 

         Славица Јанковић                                                                                            Марија Живановић                                                                                                                                                                                  


