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Законски оквир: Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник
РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019) чланом 62. прописао је да се годишњим
планом рада утврђују време, место, начин и носиоци остваривања програма образовања и
васпитања. Годишњи план рада установа доноси у складу са школским календаром,
развојним планом и предшколским, школским и васпитним програмом, до 15. септембра..
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 25 седници одржаној дана
12.09.2019. године доноси:

План 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.
год. На почетку радила је само у Великом Градишту у наменски саграђеном објекту. Из
године у годину број васпитних група се повећавао, установа се просторно ширила, а
самим тим повећавао се и број деце у васпитним групама.
На почетку свог рада вртић је у централном објекту оформио 6 васпитних група:
Лептирићи - најмлађа група (старији јаслени узраст од 2 до 3 године), Бамби 3-4 године,
Пчелица Маја 4-5 година, Невен 4,5 - 5,5 година, Хајди и Петар Пан 5,5-6,5 година предшколци. Од 2001. године отворена је Бубамара, још једна предшколска група, прва
група мешовитог узраста (окупља малишане од 3,5 до 5,5 година). Након добијања
потребних средстава, у новембру 2010. године, почела је доградња централне зграде, што
је довело до проширења постојећих капацитета. Установа је добила 400 m2 новог
простора, а 03.10.2011. године почео је са радом новоизграђени део. Отворена је млађа
јаслена група, једна мешовита група предшколског узраста, као и нова предшколска група
за децу на обавезном четворочасовном припремном предшколском програму.
Данас предшколска установа у седишту установе ради у 13 група, 4 јаслене и 9
предшколских група од којих 3 групе реализују припремни предшколски програм.
Паралелно са повећањем броја деце у седишту установе ширила се мрежа предшколских
група у подручним насељима. Већ 1981. године отвара се прво подручно одељење на
захтев мештана села Тополовник, касније се (1985.) отвара одељење у Мајиловцу.
Деведесетих година ХХ века отварају се и друга одељења по околним местима, тако да је
предшколским васпитањем и образовањем било обухваћено 12 подручних насеља. У
раднoj 2012/13. године, затварају се подручна места Рам и Ђураково због малог броја деце.
Предшколска установа ће у радној 2019/20.години, васпитни рад обављати у 10 подручних
3

одељења у сеоским насељима: Сираковo, Мајиловац, Курјаче, Тополовник, Пожежено,
Кисиљево, Затоње, Макце, Десине, Царевац.
1.1. Полазне основе рада предшколске установе
Установа остварује предшколско васпитање и образовање, превентивно-здравствену и
социјалну заштиту, негу и исхрану деце до поласка у школу.
Оснивач установе је Општина Велико Градиште.
Годишњи плана рада за радну 2019/20. годину доноси се за период од 01. септембра 2019. до 31.
августа 2020. године на основу:
 Закона о основама система образовања и васпитања
 Закона о предшколском васпитању и образовању
 Основама програма предшколског васпитања и образовања
 Закона у области социјалне и здравствене заштите
 Извештаја о раду Предшколске установе ''Мајски цвет'' у 2018/19. години.
 У складу са Развојним планом и Предшколском програмом установе.
Делатност васпитања и образовања, исхране, неге, превентивно-здравствене и социјалне заштите
остварује се кроз обезбеђење средстава из:
- буџета Општине Велико Градиште
- буџета Републике Србије (финансирање припремног предшколског програма у делу
финансирања програма)
- уплата родитеља
- осталих прихода (спонзорства, донације)
Код планирања потребних материјалних средстава полази се од:
- броја уписане деце
- формираних васпитних група
- броја запослених
- материјалних трошкова, текућег и инвестиционог одржавања, набавке опреме,
дидактичких средстава, потрошног материјала, исхране и других потреба установе
детаљно разрађених кроз финансијски план.

1.2. Полазне основе за израду годишњег плана рада предшколске установе
Годишњим планом рада Предшколске установе ''Мајски цвет'' у складу са школским
календаром, Предшколским програмом, Развојним планом уређује се време, место, начини и
носиоци остваривања програма васпитања и образовања као и друга питања од значаја за
функционисање предшколске установе.
Предшколска установа стара се:
- да у складу са својим могућностима обезбеди оптималне услове за нормалан физички,
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-

интелектуални, емоционални и социјални развој деце од годину дана до поласка у
школу;
да обезбеди услове функционисања јединственог система васпитно-образовног рада,
неге, исхране, здравствене и социјалне заштите;
да у сарадњи са породицом, широм локалном средином обезбеди јединство васпитних
утицаја на дете, квалитетнији и богатији живот у установи;
да обезбеди што квалитетнију примену Основа програма васпитно-образовног рада;
реализација припремног предшколског програма у циљу што боље спремности
предшколаца за полазак у школу;
да у том смислу обезбеди континуирану едукацију стручног кадра;
да изнађе могућности квалитетнијег опремања затвореног и отвореног простора у коме
бораве, живе, раде, уче деца;
да брине о условима рада запослених;
да у складу са могућностима организује алтернативне облике рада са децом и одраслима
(радионице, страни језик, играонице, рекреација и сл.);
пружање других услуга из делокруга рада установе предвиђених Статутом.

2. Услови рада предшколске установе
2.1.Материјално-технички и просторни услови рада предшколске установе
Преглед наменски грађених објеката по врстама, броју, капацитету и површини дворишта:
Редни број

Назив објекта

Број група

Капацитет

Површина
објекта

Површина дворишта

1.

Вел. Градиште

13

250

1.900m ²

3.300 m²

2.

Мајиловац

1

20

54 m²

4.000 m²

3.

Сираково

1

20

54 m²

1.500 m²

15

290

2008 m²

8.800 m²

УКУПНО:

Преглед ненаменски грађених објеката- простора за децу:

Редни број

Назив објекта

Број
група

Kапацитет

Површина
објекта

Површина
Дворишта

1.

Курјаче

1

20

28 m²

2.100 m²

2.

Пожежено

1

20

50 m²

/

3.

Затоње

1

20

28 m²

2.200 m²
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4.

Кисиљево

1

20

35 m²

4.000 m²

5.

Тополовник

1

20

54 m²

2.500 m²

6.

Макце

1

20

50 m²

3.000 m²

7.

Десине

1

20

30 m²

2.000 m²

8.

Царевац

1

20

30 m²

1.000 m²

8

160

305 m²

16.800 m²

УКУПНО:

Напомена:
Сви сеоски објекти су у саставу школских објеката, изузев објекта у Пожежену где
се васпитно-образовни рад одвија у адаптираној просторији сеоског Дома културе.
2.2. План унапређења материјално – техничких услова рада
С обзиром на доградњу установе (2011. год), просторни капацитети предшколске
установе су проширени, што је омогућило растерећење постојећих група и поштовање
прописаних норматива приликом уписа деце. Међитим, јављају се поново потребе за
проширењем капацитета, посебно у јасленом узрасу. Развојним планом ПУ предвиђена је
изградња фискултурне сале, како би ПУ добила адекватан простор за реализацију
физичких активности са децом. У складу са потребама ПУ ове гудине је у плану опремање
и отварање новоизграђеног простора централног објекта у чијем склопу су два радна
простора и фискултурна сала.
Васпитне групе у свим објектима снабдевене су квантитативно оптималним
дидактичким средствима и играчкама потребним за нормалан рад. У првом делу радне
године, према исказаним потребама васпитача и финансијским могућностима установе,
набављају се нова средства и проширује основа за квалитетнији педагошки рад.
Одобреним средствима из буџета Општине Велико Градиште, донацијом родитеља,
добром сарадњом са месним заједницама и добрим људима, пријатељима деце у нашој
установи у плану је реализација следећих радова и обезбеђење средстава за:
Радови
Пројекат доградње ПУ,
фискултурна сала и два
радна простора, финални
радови
Опремање
новоизграђеног простора
Венецијанери и
комарници за
новоизграђени објекат
Гума противклизна за два
степеништа

Место

Време реализације

Носиоци

Централна установа

У току радне
2019/20. године

Директор,локалана
самоуправа

Централна установа

У току радне
2019/20. године

Директор, локалана
самоуправа

Централна установа

У току радне
2019/20. године

Директор, домар

Централна установа

У току радне
2019/20. године

Директор, домар
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Усисивач за главни
објекат
Уређење дворишта,
фарбање ограде, справа
Простор око новог
објекта уређење и
конструкција за
контејнере
Изолација и фасада
чеоног дела зграде
Рачунари за васпитне
групе - 10

Централна установа
Централна установа
Централна установа
Централна установа и
подручне групе по
потреби
Централна установа и
подручне групе по
потреби

У току радне
2019/20. године
У току радне
2019/20. године

Директор, домар
Директор, домар

У току радне
2019/20. године

Директор, домар

У току радне
2019/20. године

Директор, домар

У току радне
2019/20. године

Директор, стручно
веће

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 стручне
литературе

Све васпитне групе,
према потребама и
актуелним темама

У току године

Директор, стручно
веће

Уређење санитарног
чвора

Курјаче

У току године

МЗ Курјаче и
родитељи

Постављање гумених
подлога испод справа у
дворишту вртића

Централна установа

У току године

Директор, домар

Према потреби у
току године

Директор, васпитно
особље

Према потреби у
току године

Директор, домар

У току године

Директор, домар

Замена тепиха око 100
квадрата, у собама за
боравак деце
Kречење просторија по
потреби
Додавање дрвеног
програма у дворишту
вртића

Централна установа и
подручне групе према
потреби
Централна установа и
подручне групе према
потреби
Централна
установа,према
потреби
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2.3. Кадровски услови рада
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Број
радника
Руковођење – директор
1
Секретар
1
Стручна служба (педагог, психолог, логопед)
3
Васпитачи
28
Медицинске сестре-васпитачи
6
Припремање хране
2
Магационер/економ
1
Административи и финансијски послови
3
Одржавање хигијене и вешерај
4
Технички послови
1
Виши санитарни техничар
1
УКУПНО:
51
Врста радног задатака

Структура радних задатака васпитача у оквиру 40-то часовне недеље
Васпитачима са пуним радним временом, утврђује се структура и распоред обавеза у оквиру
радне недеље
1.

Непосредни рад са децом, родитељима и васпитачима

30 сати

2.

5 сати

4.

Евиндетирање и планирање васпитно-образовног рада
Стручно усавршавање, учешће у раду Васпитнообразовног
већа, Тима за заштиту од насиља и Еко тима
Сарадња са породицом

5.

Сарадња са локалном средином

1 сат

6.

Остали послови( менторски рад, контакти са
надзорничком службом, контакти са школом и сл.)

1 сат

3.

2 сата
1 сат

Укупно 40 часова

Радне обавезе у складу са овом структуром васпитачи ће извршавати почев од 01.09.2019.год.
Образложење
Одредбом члана 160. став 2. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласик Републике Србије“ бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019) прописана је
педагошка норма непосредног рада са децом – 30 часова недељно.
На основу одредбе члана 160. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања остали
облици рада васпитача у оквиру радне недеље утврђени су Годишњим планом рада Предшколске
установе „Мајски цвет“ у Великом Градишту за радну 2019/2020 годину.
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Структура радних задатака стручног сарадника у оквиру 40-то часовне недеље
Запосленим на радном месту стручног сарадника са пуним радним временом, утврђује се
структура и распоред обавеза у оквиру радне недеље
Непосредни рад са децом, родитељима и васпитачима
Евиндетирање, планирање и израда педагошких
инструмената
9. Стручно усавршавање, учешће у раду стручних органа
установе и комисијама
10. Сарадња са школама, вртићима и другим установама
11. Учешће и координација у Активу за развојно планирање,
Стручном тиму за инклузивно образовање, Активу за
развијање предшколског програма и Тиму за обезбеђивање
квалитета и развој установе, Тиму за самовредновање и др.
12. Сарадња са породицом и локалном заједницом
7.
8.

30 сати
5 сати
1 сат
1 сат
2 сата
1 сат
Укупно 40 часова

Радне обавезе у складу са овом структуром стручни сарадници ће извршавати почев од
01.09.2019. године.
Образложење
Одредбом члана 160. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласик Републике Србије“ бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019) прописана је
педагошка норма непосредног рада стручног сарадника са децом, ученицима, наставницима,
васпитачима, педагошким асистентима, родитељима, односно другим законским заступницима
деце и ученика и другим сарадницима. На основу одредбе члана 160. Закона о основама система
образовања и васпитања стручни сарадник у установи у оквиру пуног радног времена у току радне
недеље остварује 30 сати свих облика непосредног рада са децом, ученицима, наставницима,
васпитачима, педагошким асистентима, родитељима, односно другим законским заступницима
деце и ученика и другим сарадницима.

2.4. Услови средине у којој предшколска установа ради
Поред предшколских објеката у којима ће се организовати и реализовати васпитнообразовни процес, вртић ће за остваривање појединих програмских садржаја користити
објекте других јавних установа.
Установа ће као и претходних година за реализацију својих манифестација и активности
користити двориште вртића или спортску халу у Великом Градишту, зависно од
временских прилика. У Културном центру Велико Градиште наши малишани гледаће
позоришне представе за децу. Библиотека и музеј нашег града, такође су увек
расположени да приме наше малишане. Излети до градске зелене пијаце, занатских
радионица, угоститељских објеката (најчешће приликом обраде тема везаних за занимања
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људи) шетње до градског парка, посета Општини, ватрогасној служби, полицији део су
активности које се реализују у току сваке године са предшколцима. Посете основним
школама посебно планирамо са циљем што комплетније припреме предшколаца за
полазак у први разред. По потреби користићемо и друге расположиве ресурсе из
непосредне средине.

3. Организација рада предшколске установе
3.1. Облици рада
Основни облици рада у установи за предшколско васпитање и образовање деце у
Предшколској установи „Мајски цвет“ јесу целодневни боравак деце од једне године до
поласка у школу и полудневни боравак деце у десет подручних одељења у претходно
поменутим насељима.
Целодневни боравак се организује сваког радног дана од 6,00 до 17,00 сати, а обавезни
четворочасовни ППП, како у седишту установе, тако и у подручним групама од 8 до 12
сати.
У подручним васпитним групама организација рада је следећа:
1) предшколска група (млађи узраст 3-5,5) од 8-14 сати
2) обавезни предшколски програм (ППП) од 8-12 сати
3) обавезни предшколски програм (ППП) 4+2 од 8-14 сати
3.2. Бројно стање
А) У седишту установе (целодневни боравак):
Редни
Васпитна група
број
1.
Звончица
2.
Палчица
3.
Лептирићи
4.
Чаролија
5.
Бамби
6.
Цврчак
7.
Невен
8.
Бубамара
9.
Звездица
10.
Пчелица Маја
УКУПНО:

Број
Група
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

Норматив
12
12
16
12
20
20
24
24
24
24
180

20 % преко
норме
2,4
2,4
3,2
2,4
4
4
4,8
4,8
4,8
4,8
36,8

Уписано
деце
12
14
16
11
21
24
29
29
24
23
203
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Б) Припремни предшколски програм у централном објекту:
Редни
број

Број деце на
целодневном боравку

Назив групе

1.
2.
3.
УКУПНО

Петар Пан
Хајди
Пинокио

31
31
8
70

Број деце на
четворочасовном
програму
/
/
13
13

Укупан број
деце у групи
31
31
21
83

Редни
број

Назив групе

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Сираково
Мајиловац
Курјаче
Тополовник
Кисиљево
Затоње
Пожежено
Царевац
Десине
Макце
Укупно:

Број деце на
ППП-у

Број деце
млађег
предшколског
узраста

5
/
8
2
3
4
1
8
2
2
35

6
9
10
5
9
3
6
10
7
7
72

Број деце на
Број деце на
полудневном
четворосатном
боравку
програму
(4+2)

/
/
/
2
2
/
1
/
1
1
7

11
9
18
5
10
7
6
18
8
8
100

укупно

В) Подручне васпитне групе:

11
9
18
7
12
7
7
18
9
9
107

3.3. Радно време Предшколске установе
Предшколска установа је обезбеђена електронским системом обезбеђења и самим
тим само одређени радници имају сопствене шифре помоћу којих могу ући да укључе,
односно, искључе алармни систем. Искључивање система врши задужени радник у 6,00
сати када фактички и почиње радно време Установе. Укључивање се врши у 20,00 сати
када се и завршава радно време у Установи.
У централном објекту боравак деце на целодневном боравку почиње у 6,00 часова
и траје до 17,00 часова. Васпитно особље је распоређено у две смене, прва ради од 6,30 до
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12,30 часова, а друга од 9,45 до 15,45 часова. Обзиром да деца бораве у установи у
периоду од 6,00 до 17,00 часова у периоду од 6,00 до 6,30 часова и у периоду од 15,45 до
17,00 часова раде дежурни васпитачи према распореду који доноси директор установе,
уколико постоји потреба родитеља. Групе на терену, имајући у виду да раде у оквиру
школских објеката, раде од 8,00 до 14,00 часова (укупно 6 сати).
Предшколска установа врши пријем нове деце у току целе године уколико има
слободних места у вртићу.

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

11,00
13,00



УСМЕРЕНЕ
АКТИВНОСТИ
 ИЗБОРНЕ АКТИВНОСТИ
 КОМБИНОВАНЕ
АКТИВНОСТИ
 РЕКРЕАТИВНА ПАУЗА
УЖИНА
РУЧАК ЗА ДЕЦУ НА
ПРИПРЕМНОМ
ПРЕДШКОЛСКОМ ПРОГРАМУ

НА ЧЕТВОРОЧАСОВНОМ
ПРОГРАМУ
ВРЕМЕ САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
До 8,00
часова
8,00-8,15
часова
8,15-8,30
часова
8,30-9,00
часова

ПРИЈЕМ ДЕЦЕ
ЈУТАРЊЕ ТЕЛЕСНО ВЕЖБАЊЕ
ПРИПРЕМА ЗА ДОРУЧАК
ДОРУЧАК


9,00-11,00
часова

11,30-13,00

СПАВАЊЕ

13,30-14,00

РУЧАК

11,0011,15часова

14,00-17,00

ИЗБОРНЕ АКТИВНОСТИ
ОДЛАЗАК ДЕЦЕ КУЋИ

11,15-12,00



2 УСМЕРЕНЕ
АКТИВНОСТИ – рад по
припремном програму
РЕКРЕАТИВНА ПАУЗА

УЖИНА



СЛОБОДНЕ
АКТИВНОСТИ
ОДЛАЗАК ДЕЦЕ КУЋИ
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УЛАЗНА ВРАТА УСТАНОВЕ ОТВОРЕНА СУ У ПЕРИОДУ:
1. од 6,00 до 8,00 ч
2. од 11,30 до 12,15 ч
3. од 13,00 до 13,15 ч
4. од 14,00 до 17,00 ч
ВАН ОВИХ ТЕРМИНА УЛАЗ ЈЕ МОГУЋ УЗ КОРИШЋЕЊЕ ИНТЕРФОНА ПРЕМА УПУТСТВУ
ИСТАКНУТОМ НА ВРАТИМА.

ДНЕВНИ РИТАМ АКТИВНОСТИ – подручне васпитне групе
-ПРИЈЕМ ДЕЦЕ
-ЈУТАРЊЕ 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

3.4. Нерадни дани
Предшколска установа ради током целе године. Нерадни дани у Установи су субота и
недеља, одређени државни и верски празници. Установа ће 24.11.2019.године и
31.12.2019.године радити скраћено, до 12 часова. За време новогодишњих и божићних
празника установа неће радити од 01.01. до 07.01.2020, први радни дан је
08.01.2020.године. Установа не ради у случају када је 02. август радни дан, због
немогућности приласка објекту јер је вашар у непосредном окружењу наше установе. У
случају ванредних потреба одлуку доноси Васпитно-образовно веће уз претходну
консултацију директора са представником школске управе Министарства просвете и
Оснивача. Све то време електронско обезбеђење је у непрекидној функцији.
За децу на припремном предшколском програму радна година почиње 02.09.2019.године,
а завршава се 16.06.2020. године, што је у складу са календаром образовно васпитног рада
основне школе за школску 2019/2020. годину.
Уз сагласност Управног одбора и Савета родитеља оставља се могућност да уколико
постоји потреба да деца која су похађала припремни предшколски програм бораве у
Установи и током летњег периода то буде омогућено, о чему би се родитељи накнадно
изјашњавали.
Радна година предшколске установе траје од 01.09.2019. године до 31.08.2020. године.
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3.5. Годишњи одмори и начин коришћења
Коришћење годишњих одмора у установи је дефинисано Законом о основама
система васпитања и образовања и Законом о раду.
По завршетку школске године васпитно особље ангажовано на реализацији
васпитно-образовног рада у подручним васпитним групама укључује се у васпитнообразовни рад у седишту установе. Годишњи одмори се користе у складу са одредбама
Закона о раду а распоред коришћења годишњих одмора сачињава директор установе.
Распоред се прави у складу са бројем долазеће деце у току летњег периода.
Административно особље, радници на одржавању хигијене, радници у кухињи и остали
користе одмор према динамици која омогућава непрекидан рад установе у летњем
периоду и припремање просторија за почетак нове радне године.

4. Превентивно-здравствена заштита и исхрана деце
ПРОГРАМ ПРЕВЕНТИВНО-ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
Предшколска установа у складу са програмом превентивно-здравствене заштите планира
мере и активности које су у сарадњи са Домом здраља Велико Градиште и Заводом за
јавно здравље спроводе у циљу очувања здравља деце у колективу.
Активности обухватају:
•
стварање оптималних хигијенских услова у средини где деца бораве (одржавање
опште чистоће радних соба, санитарних чворова, гардероба, инвентара и играчака,
оптимална температура, влажност ваздуха, проветреност и осветљеност просторија,
дезинфекција и дератизација простора)
•
посебна пажња се посвећује хигијенском одржавању дистрибутивне кухиње
(хигијенска дистрибуција хране, хигијенско одржавање посуђа и инвентара, кухињско
особље биће благовремено санитарно прегледано…)
•
редовно узимање брисева из грла и носа запослених, тако и са радних површина,
подова, играчака и осталог
•
спровођење правилног ритма дневних активности и исхране у току радног времена,
поштујући физиолошке потребе деце, ангажовање у набавци средстава за дезинфекцију
санитетског матерјала за псве просторе вртића
•

редовна дезинсекција и дератизација целокупног простора

•

поправка намештаја и фиксирање свих ормана
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•

редовно поправљање прозора и врата и њихово одржавање

•
спровођење здравствено-образовног рада са децом и родитељима (родитељски
састанци, пано…)
•

сарадња са Домом здравља Велико Градиште

•

обавезан педијатријски преглед деце пре уписа у вртић.

•

сарадња са породицом, сарадња са васпитачима, медицинским сестрама

•
рад на прописаној документацији (вођење здравственог картона, листе о кретању
раста и развоја деце, књига евиденције …)
ИСХРАНА ДЕЦЕ
Полазне основе за припрему хране у предшколским установама је правилник о
нормативу друштвене исхране деце у установама за децу као и упуства за његову
примену. Планирање, спровођење и контрола исхране имају 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 сл. );
- поштовање културе дневне исхране (број оброка у току дана) водећи рачуна о
временској распоређености.
Израда јеловника за једну радну недељу поверена је медицинским сестрамаваспитачима, које такође врше контролу реализације, као и контролу дневне хигијене у
кухињи. На крају недеље доставља се писмени извештај директору установе.
Надзор над биолошком, хемијском и бактериолошком исправношћу намирница
вршиће Завод за јавно здравље Пожаревац једном месечно тако што се узимају дневни
узорци хране, брисеви са радних површина као и брисеви радника запослених у кухњи, о
истим ће извештавати Установу.
У подручним одељењима нема организоване исхране деце. То се чини у сарадњи са
фирмама од којих прибављамо писмене понуде, а онда склапамо једногодишњи уговор.
Од предходне радне године родитељи деце из подручних група имају могућност да изаберу
да ли ће ужину узимати од добављача или ће деца носити ужину од куће, а договор се
успоставља на нивоу групе, при чему се родитељи одлучују за једну или другу могућност.

15

Планиран број сервираних оброка у току године:
Редни
број
1.

Кухиња

Доручак

Ужина

Ручак

Свега

У установи

70840

70840

65780

207460

5. Задаци на реализацији васпитно-образовног рада
5.1. 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: физичког,
сензуално-тактилног, емоционалног, социјалног и когнитивног развоја.
Одржавање физичког здравља детета, правилан моторички развој, стварање и
подстицање развоја 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.
Подстицање природне радозналости малог детета подржавањем наизглед
неосмишљене говорне комуникације и подстицањем решавања проблема у природним,
свакодневним ситуацијама имаће одлучујући утицај на развој такозваног '' Г фактора ''
опште интелигенције ( Спирман ) и сигуран когнитивни развој.
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Општа начела васпитања:
1. Васпитни рад се обавља по општим начелима васпитања педагошкопсихолошког деловања на дете као субјекта у активној интеракцији:
- дете је активан субјекат у васпитном процесу,
- јединство васпитања и неге детета,
- програмске садржаје реализовати у природним ( животним ) ситуацијама,
- стварање повољне васпитне средине подразумева повољну емоционално- социјалну
климу,
- честа примена индивидуализираног деловања,
- активност обухвата само заинтересовану децу и траје док има заинтересованог
појединца,
- постављање правилног распореда дневног живљења у установи,
- поштовање начела индивидуалности.
2. Стручна и хумана нега подразумева:
- контролу неге коже,
- контролу болести која се лако преноси у колективу( шуга, вашљивост, запаљење
дисајних орагана 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 индивидуалитета и личности детета
3. Индивидуалне разлике и њихово доследно поштовање у свим фазама:
- опште је позната различитост деце по свом физичком изгледу и физичким особинама,
по интелектуалним способностима, био-ритму, моторичкој спретности и низу
карактеролошких особина, као и по темпераменту. Медицинска сестра- васпитач мора
успоставити двосмерну комуникацију на релацији васпитач-дете-родитељи на такав
начин како би се схватило да те разлике нису психо-физичи 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:
- На самом почетку живота детета у једној сасвим другачијој социјалној средини,
васпитач је дужан да у комуникацији са родитељима има увид у актуелни ниво
развијености свих дететових навика. Ако су навике неизграђене или дисхармоничне у
сарадњи са родитељима изграђивати их или их хармонизовати. То учинити после
периода адаптације.
- Ритам живљења треба да буде прилагођен психо-физичким потребама детета и да
истовремено служи развијању активности и личности детета и по потреби мењати га и
прилагођавати.
5. Период адаптације у установи:
Овај период је веома битан и његово трајање се везује за индивидуални социоемоционални сложај детета. Поред тога у значајној мери процес адаптације као и
17

његово трајање зависиће и од спољашњих фактора: сарадња са породицом,
организација услова за прилагођавање детета условима у вршњачком колективу.
План адаптације у нашој установи је следећи:
1. НЕДЕЉА – дете борави у групи у перидоу од 7,45 – 8,00 часова до 9,00 – 9, 30
часова у договору са васпитачем;
2. НЕДЕЉА – у договору са васпитачем дете остаје у групи од јутарњег пријема до
11,30 часова – остаје на ручку.
3. НЕДЕЉА – уколико васпитач и родитељ процене да је дете добро поднело
адаптацију претходне две недеље, дете остаје и на спавању, а време доласка
родитеља по дете договара се са васпитачем, а на основу дететових потреба.
Ритам адаптације ће се прилагођавати индивидуалним потребама и могућностима сваког
новоуписаног детета. Број присутне деце на прилагођавању биће оптимално распоређен,
да би сестре имале довољно прилике да се приближе и упознају свако дете, као и да би
дете имало најбоље услове за упознавање амбијента, особља, деце, играчака. Основна
идеја је да дете ''прикупи'' довољно позитивних утисака о новој средини и довољно
поверења, посматрајући васпитаче и осталу децу, који му својим понашањем пружају
модел.
Сарадња са породицом
Веома битна карика у васпитном ланцу је породица. Стога је важно да родитеље
придобијемо за сарадњу, али не као пуке посматраче, већ као партнере, на шта нас и
упућују основе програма васпитног рада. Како је на овом узрасту емоционална веза
родитељ-дете изузетно јака, заинтересованост родитеља треба усмерити ка подстицању
развојних потенцијала детета. При томе водити рачуна о степену образовног нивоа самог
родитеља и у складу са тим интеракцију осмислити и правилно је дозирати.
Поред редовних родитељских састанака којих у току године треба да буде минимум
четири, у августу месецу биће организован и групни родитељски састанак за
новоуписану децу у јаслице са темом „Адаптација деце на вртић – сарадња породице и
вртића“ након завршетка Конкурса и заседања Комисије за упис деце, а реализоваће их
стручни сарадници, медицинске сестре и васпитачи који раде у јаслицама.
Приоритетни задаци васпитно-образовног рада са децом јасленог узраста, као и
услови за њихово успешно реализовање који се остварују током радне године у дечијим
јаслицама су:
- Континуирана превентивно-здравствена заштита детета путем сарадње са
Педијатријском, патронажном и стоматолошком службом Дома здравља;
- Обезбеђивање квалитетне исхране и неге детета који су основни предуслов за
правилан психофизички развој деце;
- Реализовање васпитно-образовног рада са децом кроз игру и игролике активности;
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-

Обезбеђивање додатне подршке сваком детету из друштвено осетљивих група којем је
услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета, тешкоће у учењу и
других разлога поребна додатна подршка у образовању, здравственој или социјалној
заштити.

Програм неге и васпитно-образовног рада реализује се кроз следеће области:
 превентивно–здравствена заштита, нега и васпитне активности, оплемењивање
средине, сарадња са породицом;
 нега и васпитање ће се реализовати кроз, моторичке, сензорно-перцептивне, музичкоритмичке, графичко-ликовне, интелектуалне, језичке активности и
пригодне
драматизације.
Задатак медицинских – сестара васпитача и васпитача на јасленом узрасту јесте активна
примена и поштовање принципа јединства неге и васпитања деце.
У следећој табели дат је приказ области развоја и начина на који треба подстицати
одређене аспекте развоја деце, а којих се медицинске сестре-васпитачи и васпитачи
придржавају приликом планирања свог рада током године.
Области развоја/
активности
Нега

Социо-емоционални
односи

Игра

Узраст деце
Од 12 до 24 месеци
24 до 36 месеца
 Подстицање развоја хигијенских навика и осамостаљивање: умивање,
прање руку, храњење, контрола сфинктера;
 Хигијена предмета са којима дете долази у контакт
 Правилно спровођење неге детета
 Развијање правилног и позитивног односа према културнохигијенским навикама – подстицање самосталног свлачења,
облачења детета, одлагања одеће
 Развијање свести детета у очувању хигијене простора у којем борави.
 Постепено упознавање деце са простором у којем бораве
 Упознавање са васпитачем и осталом децом у групи
 Подстицање заједничких игара деце (дељење играчака) –
савладавање и превазилажење љубоморе
 Игре пред огледалом – развој свести код деце о свом лику
 Подстицање овладавања и успостављање контроле над емоцијама
Подстицање и развој емпатије код деце
 Подржавање развоја
 Подстицање даљег развоја
функционалних игара –
функционалних игара
усправљање, ходање, хватање
(стајање на једној нози,
врховима прстију уз опозицију
ходање по уцртаној линији,
палца, трчање, манипулисање,
скакање на једној нози,
бацање предмета
пењање уз различите справе)
 Подржавање и подстицање развоја  Подстицање даљег развоја
експлоративних игара
експолоративних игара –
испитивање могућности
 Подстицање развоја и каснијег
комбиновања предмета,
усложњавања симболичких и
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имагинативних игара – храњење
себе или лутке, спавање и
успављивање лутке, послуживање,
читање, писање и др.


Моторичке активности

Сензорно-перцептивне
активности

Музичко-ритмичке
активности

Интелектуалне
активности

Језичке активности

грађење помоћу коцки, игре
пластелином, песком,
хартијом и сл.
Подстицање развоја
симболичких игара – игре
улога
 Обезбедити услове за безбедно
 Подстицати развој моторике
кретање деце – обезбедити услове
кроз усложњавање покрета у
за децу која се крећу уз
односу на претходни узраст
придржавање
 Развијање моторике кроз
 Омогућити да дете гура, вуче и
ритмичке покрете
вози различите предмете и играчке,  Постављање полигона за
провлачење испод стола, клупе,
савладавање препрека и сл.
пречке, канапа
 Подстицати и подржати
интересовање за бацање и
котрљање предмета и играчака
Богаћење дечијег чулног доживљаја – практично упознавање простора
у коме бораве, подстицање развоја чула и разговор о томе приликом
храњења, облачења, прања руку, омогућити деци контакт са природом,
опипавање различитих материјала, манипулисање њиме и ширење
сазнања о природним појавама
 Буђење дечијих интересовања,
пажње и иницијативе
произвођењем звука помоћу
звечки, звучних играчака,
инструмената, различитим по боји,
висини и јачини
 Пуштање и певање једноставнијих
песама различитих ритмичких
комбинација доприноси развоју
дечије пажње, богати речник и
развија говор, стварању одређеног
расположења код деце
 Подстицање истраживања
предмета и околине, иницирати
различите врсте игара
 Уношење новина у изглед собе, у
материјале, предмете и играчке
 Подстицати способност коришћења
речи и знакова путем игара
именовања предмета и слика и
играма представљања

 Доприносити развоју
естетског осећаја путем
развијања веће сигурности
кретања уз музику вокалног
и инструменталног карактера
 Изговарати кратке бројалице,
праћене ритмичним
ударањем – нпр. деца
пљескају у ритму бројалице
 Повезивати покрете, певање
и говор у једноставне
драмске игре
 Подстицати истраживање
предмета, комбиновање
предмета, њихово
упоређивање и слично.
 Подстицати код деце развој
пажње и опажања
иницирајући игре
проналажења разлика,
увиђања сличности, игре
типа „један теби један мени“,
слагање уметаљки, и сл.
 Пратити говором све активности у које је дете укључено
 Именовати особе, предмете, делове тела, говором описивати радње
које се изводе
 Давати детету вербалне налоге да нешто уради, постављати му
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питања, одговарати на упитне погледе или гестове детета
 Показивати детету сликовнице и тематске слике и речима описивати
радње приказане на њима
 Подстицати дете да у овом периоду зна да каже своје име, да учи да
за себе каже „ЈА“, да научи неке практичне корисне речи (дај, хоћу,
молим, узми), да почне да учи да се говор може употребити за
исказивање стања и осећања
 Подстицати код деце служење гестовима и пантомимом
 Подстицати и богатити значење речи које дете већ поседује
 Усмеравање комуникације у правцу дете-дете, дете-васпитач
Драматизација

Ликовно-графичке
активности

 Правилно изабрати садржај за драматизацију који ће бити примерен
узрасту и стављати децу у активан положај – коришћење реквизита
и лутки
 Драматизовати кратке приче, рецитације, песме
 Упознати децу са различитим могућностима шкрабања и цртања и
са разноврсним врстама материјала (цртање воштаним бојама,
оловком, кредама, фломастерима) и сликањем прстима са
одговарајућим бојама
 Упознати децу и омогућити им да обликују тесто, да гњече и ваљају
различите материјале, праве куглице...
 Подстицати развој чула кроз цепање папира, прављење мозаика,
низања перли и сл.

Реализацију активности, обрађених кроз различите садржаје, медицинске сестре
васпитачи и васпитачи документују у својим књигама рада, кроз дечија портфолија, а
дечији развој и напредовање током године континуирано бележе и прате кроз чек листе и
белешке о деци.
5.2. Васпитно-образовни рад са децом од три године до укључивања у програм
припреме за школу
У октобру месецу 2018.године на снагу су ступиле Нове основе програма
предшколског васпитања и образовања, симболично назване ''Године узлета''. Само је
један период живота са толико отворених могућности, у коме човек са толико енергије,
истрајности и ентузијазма овладава и развија сложене капацитете од којих ће зависити
његове будуће могућности, његова личност и успешност функционисања у даљем животу.
Тај период је предшколски узраст. Због тога године на предшколском узрасту
препознајемо као године узлета, па отуд и назив овог програма. Колики и какав ће тај
узлет бити, зависиће од свих нас који радимо у предшколском васпитању и образовању.
Имплементација нових основа програма ПВО планирана је поступно, те је наша установа
планирана за радну 2022/23.годину, до тада бићемо у припремној фази за имплементацију
нових основа програма која подразумева едуковање професионалног кадра који ради са
децом као и увођење постепених промена у средину за живљење, учење и рад са децом
предшколског узраста. Предходно су Основе програма васпитно-образовног рада са децом
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узраста од три до поласка у школу биле дефинисане као јединствена и целовита
концепција разрађена у моделима ''А'' и ''Б''. Наша установа и ове године ради по моделу
''Б.''
Креирање васпитно образовног процеса засниваће се на Општим основама
предшколског васпитања и образовања, савременим педагошко психолошким сазнањима,
искуствима из стручног усавршавања, примени акредитованих програма, при чему се
тежи осигурању квалитета.
Схватајући битну улогу породице васпитачи подстичу васпитање деце на основама
које су створене у породици. Сарадничка веза родитеља и установе грађене 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
омогућавају опуштање и уживање у дружењу. Овим се унапређује процес развоја и учења
који се одвија у васпитној групи, установи и породици. Оно што је битно нагласити јесте
да деца и родитељи имају могућност да предлажу одређене активности кроз реализацију
слободних, а повремено и усмерених активности, као и да учествују у реализацији
појединих садржаја као што су занимања људи и сл.
Током године васпитачи ће континуирано водити бригу о хигијенском и естетскопедагошком уређењу просторија у вртићима, а посебан акценат ће бити стављен на
уређење радних соба као и заједничких просторија у вртићима.
Планирајући свој рад васпитачи ће се на почетку радне године бавити одређивањем
структуре и развојног нивоа васпитне групe, на основу чега ће одредити циљеве васпитно
– образовног рада и бирати активности које ће организовати са децом, уважавајући оно
што је међу њима опште, као и специфичности свакога од њих. Васпитачи ће настојати да
што боље упознају децу, како би са њима успоставили одговарајући однос, организовали
активности и уважавали њихове потребе, жеље, интересовања и могућности, учествовали
у животу и раду групе и успешно остваривали Програмске задатке. Дечији развој и
напредовање континуирано ће се пратити и подстицати кроз реализацију свих активности
у вртићу.
Васпитно – образовни рад у септембру подразумева планирање активности које на
најбољи начин доприносе укључивању деце у колектив и адаптацији на живот у вртићу.
На основу снимљеног нивоа групе васпитачи ће планирати васпитно образовни рад по
моделу ''Б'', кроз етапне планове током године, из свих развојних области, на основу којих
ће израђивати и реализовати недељне оперативне планове рада васпитача. Трајање етапе
одређује васпитач (препоручује се да то буде месец дана) и оне не морају бити увек исте
(на нову етапу се прелази када се процени да су остварени најважнији циљеви и задаци
претходне етапе). У оквиру сваког од аспеката развоја или области планираће се општији
васпитно – образовни циљеви и, паралелно са њима, задаци васпитача.
Сукцесивни недељни планови, произилазиће из предвиђених циљева и задатака
васпитача, тако што ће бирати и формулисати активности које треба да уђу у наредни
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недељни план. Такође, у сваком дану треба да се нађу скупови активности из развојног
периода који предстоји, да су што разноврсније (у погледу ангажовања дечијих
могућности, посебно физичких и менталних) и да имају карактер игре. У зависности од
узраста са којим раде, васпитачи ће бирати различите врсте телесних, перцептивних и
здравствено – хигијенских активности, којима се подстиче физички развој деце;
различите друштвене, афективне и еколошке активности, које подстичу социо –
емоционални и духовни развој; откривачке, логичке и практичне активности које
подстичу когнитивни развој и различите врсте говорних, драмских, ликовних, музичких и
плесних активности које подстичу развој комуникације и стваралаштва код деце.
Приоритетни циљеви и задаци у радној 2019/2020. години биће:




Унапређивање индивидуализације у раду са децом и њихово документовање;
Стручно усавршавање запослених у складу са имплементацијом новог Програма
предшколског васпитања и образовања
Сви учесници су укључени у планирање и развијање рада установе. Укључити
што већи број запослених у доношење одлука о начину реализације активности
планираних годишњим планом рада, вредновању истих и у промоцији рада ПУ.
Могући облици и садржаји сарадње са породицом:

-

-

стална размена информација о развоју, понашању и активностима у установи и
породици,
упознавање са новим сазнањима о развоју и васпитању деце,
поступцима у васпитању из области медицине, психологије, педагогије и других
релевантних наука,
дружење родитеља, васпитача и деце треба да буде увек осмишљена и вођена ка
заједничком циљу. Веома је битно међусобно усаглашавање поступака одраслих:
родитеља и васпитача.
Улоге родитеља могу бити различите: родитељ- волонтер, родитељ- посматрач,
родитељ- координатор.
учествовање у раду установе кроз лично ангажовање у креативним радионицама,
заједничким манифестацијама, родитељи чланови актива, тимова и сл.

5.3. Припремни предшколски програм
Припремни предшколски програм део је обавезног деветогодишњег образовања и
васпитања и остварује се у оквиру предшколског васпитања и образовања. У нашој
установи он ће се и ове године реализовати по моделу ''Б''. Програм се ослања на
потенцијале детета и помаже му да изрази своју особеност, доприноси проширивању и
сређивању социјалних и сазнајних искуства деце, емоционалној и социјалној стабилности

23

деце и мотивише их за нове облике учења и сазнавања.Укључивање деце у припремне
предшколске групе обезбеђује подједнак старт за полазак у школу.
Циљ припремног предшколског програма
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 стицању искуства и сазнања а
остварују се у складу са потребама и могућностима сваког детета.
Модел Б
Предшколским програмом треба допринети следећим врстама припремљености за школу:


Интелектуална спремност за полазак у школу (мери се у погледу: развијености
интелектуалних функција, развијености сензорних процеса, формирање система
знања, развијена и стабилна жеља за сазнањем, развијеност сазнајних процеса,
способност детета да се продуктивно и сразмерно дуго бави продуктивним умним
радом, поседовање неких специјалних вештина и способности потребних у школи),



Социјална спремност деце за полазак у школу (мери се у погледу: стицања
специфичних облика понашања потребних за успостављање и одржавање
друштвених веза, способности комуникације и активног учествовања у
заједничким активностима, укључености у дечји колектив, социјалног статуса
детета у групи, карактера међуличних односа, степена развијености социјалних
мотива у понашању детета, моралних вредности и вољних квалитета, постојања
осећања дужности и одговорности, односа између оцењивања других и оцењивања
себе);



Емоционална спремност деце за полазак у школу (мери се у погледу: хармоничног
развоја свих аспеката личности, развоју самосталности, поверења, самопоуздања и
постизање емоционалне стабилности);



Мотивациона спремност за полазак у школу (огледа се у: формираној унутрашњој
потреби за сазнавањем, способности за самостално деловање).



Физичка спремност за полазак у школу (развијеност физичких способности деце да
прихватају и одговоре обавезама које их очекују у школи);
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Остваривање припремног предшколског програма одвија се у скаладу са општим
начелима васпитно-образовног рада,а специфични задаци односе се на важне аспекте
припреме за полазак у школу: подстицање осамостаљивања, подршка физичком развоју,
јачање социо-емоционалне компетенције, подршка сазнајном развоју, неговање
радозналости и поштовање индивидуалности и подстицање креативности.
Методичка упутства за остваривање припремног предшколског програма
детаљније су описана у приручницима за остваривање модела Б („модел Б Основа
програма“):организација живота и рада у дечјем вртићу,планирање,програмирање и
евалуација васпитно-образовног рада,игре и припрема деце за школу.
Програм припреме деце за школу је саставни део „Општих основа предшколског
програма“ и садржи специфичне циљеве васпитно-образовног рада, васпитно-образовне
садржаје и активности које се организују са децом годину дана пред полазак у школу.
Начин остваривања програма у нашој установи - Припремни предшколски програм се
остварује кроз садржаје и активности,применом посебних поступака којима се доприноси
постизању зрелости детета.Садржаји и активности су разврстане у седам области које су
сличне појединим наставним предметима у првом разреду основне школе.
То су:
• Развој говора коју чине целине:
1. Неговање говорне културе,
2. Богаћење дечјег речника и неговање граматички правилног говора,
3. Вербално изражавање и комуникација,
4. Монолошки говор и причање,
5. Упознавање са дечјом књижевношћу и
6. Говорне игре.
• Припрема за почетно читање и писање коју чине целине:
1. Почетно читање и
2. Почетно писање.
• Развој математичких појмова коју чине целине:
1. Положаји у простору,
2. Кретање кроз простор,
3. Поређење и процењивање,
4. Области, линије, тачке,
5. Облици,
6. Образовање скупова,
7. Бројање и скупови и
8. Временско сазнање.
• Упознавање природне и друштвене средине коју чине целине:
1. Живи свет
2. Свет животиња,
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3. Биљни свет,
4. Човек као припадник живог света,
5. Човек као друштвено биће,
6. Рад људи, занимања
7. Заштита животне средине,
8. Материјални свет,
9. Саобраћајно васпитање.
• Физичко васпитање коју чине целине:
1. Физички развој,
2. Развој опажања,
3. Јачање здравља и одржавање хигијене.
• Ликовно васпитање коју чине целине:
1. Цртање,
2. Сликање,
3. Пластично обликовање и вајање,
4. Естетско доживљавање и процењивање, развијање осећаја за лепо.
• Музичко васпитање коју чине целине:
1.Слушање музике,
2.Певање,
3.Свирање, ритмичке вежбе и
4.Плесне активности и покретне музичке игре.
Приликом планирања и програмирања васпитно образовног рада,програмске садржаје
треба што више тематски повезивати и прожимати, због рационализације, потребе
изграђивања целовитог схватања стварности у којој дете живи. Важно је повезивање
дечјег личног искуства, стеченог ван вртића, са свим врстама сазнања које стиче у вртићу.
Васпитно - образовни циљеви ППП по Моделу Б су веома високи и бројни, па их је и у
оптималним условима тешко остварити у потпуности. То је тако постављено да васпитачи
могу међу њима да бирају и разрађују оне који су у складу са могућностима и
индивидуалним карактеристикама деце коју они припремају за школу.
Имајући у виду да је година пред полазак у школу веома значајна, стручни сарадници ће
пружити стручну помоћ васпитачима у постављању и реализацији циљева и задатака
припремног предшколског програма као и у припреми и реализацији родитељских
састанака у свим припремним групама. Васпитачи и стручни сарадници ће примењивати
индививидуални приступ сваком детету и наставиће са пружањем додатне подршке деци
која имају сметње у развоју и деци која долазе из социјално маргинализованих средина. У
новоуписаним припремним групама стручна служба ће учествовати у детекцији деце са
сметњама у развоју, како би им се на време пружила подршка и омогућило што
ефикасније праћење припремног предшколског програма. За свако дете које има потребу
за додатном подршком у образовању и васпитању због сметњи у развоју или
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инвалидитета, тешкоћа у учењу, дете које живи у нестимулативној средини или из других
разлога остварује право на додатну подршку биће обезбеђени услови за превазилажење
физичких и социјалних препрека како би се омогућило несметано обављање свакодневних
животних активности.
Посебан значај за децу предшколског узраста има учешће у културно јавним
манифестацијама, где добијају прилику да прошире своја искуства у јавним наступима,
што је такође у функцији припреме детета за школу и живот уопште. Деца припремних
група ће, и ове радне године, учествовати у „Дечијим пролећним играма“ у Петровцу на
Млави и Фестивалу традиционалних игара и модерног плеса у Пожаревцу као и у
локалним манифестацијама – Фестивал цвећа и меда у Великом Градишту.
Могућa сарадњa између основне школе и вртића се можe одвијати кроз следеће
облике:








заједнички састанци васпитача и учитеља првог разреда ради договора о предстојећој
сарадњи,
посета учитеља предшколској установи,
узајамно присуство учитеља, односно васпитача родитељским састанцима,
заједнички излети , екскурзије, посете, приредбе предшколске и шолске деце,
заједничко коришћење објеката, терена, разних просторија,
укључивање васпитача у анализу разних психометријских резултата, нарочито
приликом упоређивања школског успеха са резултатима мерења зрелости и готовости
деце за полазак у школу,
заједнички састанак васпитача и учитеља са родитељима деце која полазе у школу који
ће се одржати на крају радне године.

5.4. Програм за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у
радној 2019/20. години
Чланови Тима за заштиту од насиља 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. Представник здравствених радника
11. Јасмина Мишић, представник МУП – а.
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Основни принципи на којима је заснован програм за заштиту од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања, на основу кога се прави план рада тима за заштиту
од насиља, су:
 право на живот,опстанак и развој,
 најбољи интерес детета,
 недискриминација,
 учешће деце.
Свако има неотуђиво право на живот, а држава има обавезу да обезбеди његов
опстанак и развој.
Програмом заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања,
неопходно је обезбедити заштиту најбољег интереса детета у свим ситуацијама.
Интерес детета је примаран у односу на интерес свих одраслих који учествују у
животу и раду установе.
У процесу заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
неопходно је обезбедити поверљивост података и заштиту права на приватност.
Програм заштите од насиља односи се на сву децу, без обзира на пол, узраст,
породични статус, етничко порекло и било које друге социјалне или индивидуалне
карактеристике детета (боју коже, језик, вероисповест, националност, способности и
специфичности детета).
Учешће детета обезбеђује се тако што се благовремено и континуирано добијају
сва потребна обавештења, што им се пружа могућност да изразе своје мишљење у свим
фазама процеса заштите и то на начин који одговара њиховом узрасту и разумевању
ситуације.
Полазећи од става да се СВАКО НАСИЉЕ МОЖЕ СПРЕЧИТИ, задатак
установе је да креира климу у којој се:
 учи, развија и негује култура понашања и уважавања личности,
 не толерише насиље,
 не ћути у вези са насиљем,
 развија одговорност свих,
 сви који имају сазнање о насиљу обавезују на поступање.
Општи циљ Програма заштите од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
Општи циљ Програма заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
је унапређивање квалитета живота деце и осталих применом:
 мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад деце,
 мера интервенције у ситуацијама када се јавља дискриминација, насиље,
злостављање и занемаривање у установама.
Циљеви:
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Успостављање сарадње између стручњака из свих сектора који директно или
индиректно брину о деци (здравство, образовање, социјална заштита, полиција,
правосуђе..)
Мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад деце.
Мера интервенције у ситуацијама када се јавља дискриминација, насиље, злостављање
и занемаривање
Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања
Подизање нивоа свести и повећање осетљивости запослених у сврху препознавања
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.

Задаци:







Процена безбедности објекта и дворишта
Обезбеђивање сталног надзора над децом
Детаљније упознавање запослених са Протоколом за заштиту од насиља,
злостављања и занемаривања и Правилником о поступању установе у случају
сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части и
достојанства
Јачање родитељских компетенција
Остваривање оптималних услова за оснаживање васпитног особља.
Активности

Састанак Тима за заштиту од
насиља, усвајање Плана рада Тима
за заштиту од дискриминације,
насиља, злостављања и
занемаривања
Оглашавање имена чланова Тима
на огласној табли предшколске
установе
-Информисање:
-запослених
-родитеља
-деце
-Управног одбора
-Савета родитеља
-Презентација на тему насиља за
запослене у ПУ
Подстицање:
-ненасилне комуникације,
-дечјег развоја,
-дечјег самопоштовања

Начин реализације и
праћења
Разговор, договор, израда
Плана, педагошка
документација, извештаји

Носиоци
активности
Тим за заштиту од
дискриминације,
насиља,
злостављања и
занемаривања

Обавештење о члановима
Тима на огласној табли

Координатир Тима

-В.О веће
-Стручни тимови
-родитељски састанци
-панои за родитеље
-Видео приказ Конвенција о
правима детета/ФилмUnicef, који ће бити
приказан на В-О већу и
родитељским састанцима.

-Тим за заштиту на
нивоу Установе
-васпитно особље
-стручна служба

Реализација:
-пројекта ненасилне
комуникације: Речи су
прозори или зидови,
-Чувари осмеха
(психол.радионице за

-васпитачи, све
васпитне групе,
родитељи

Време
реализације
Август,
септембар
2019.
Август 2019.

На почетку
године и по
потреби
током године

Током
године
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Развијање свести детета о његовим
правима
-доношење правила ненасиља у
групи

Наставак едукације свих актера
установе у циљу сензибилизације
на појаву и препознавање насиља
(врсте, облици, начини
испољавања)
Поступање у складу са мерама које
доноси тим за заштиту од насиља

Сарадња са Центром за социјални
рад

подстицање дечјег развоја),
-Подстицање дечјег
самопоштовања.
Релизују се по потреби у
целини или у сегментима.
-упознавање деце са
њиховим правима (Буквар
дечјих права)
-израда Дечјег законика
-илустрација дечјих права
-заједничко доношење
правила ненасиља у свакој
групи и истицање на видно
место

-васпитачи, све
васпитне групе

На почетку
године, Дечја
недеља,
oктобар 2019.

Педагошка документација,
извештаји

Стручна литература,
Током
предавања,
године
презентације

Педагошки рад у
предшколским групама
-оствариће се сарадња по
потреби у ситуацијама
сумње на дискриминацију,
насиље, злостављања,
занемаривања и осталим
ситуацијама када се јави
потреба за сарадњом са
овом институцијом
Извештаји

Стручни сарадници,
васпитачи

Током
године

Тим за заштиту од
дискриминације,
насиља,
злостављања и
занемаривања

Током
године

Тим за заштиту од
насиља
Тим за заштиту од
насиља

Током
године
Током
године

Сарадња са Здравственом службом

Извештаји

Сарадња са МУП-ом

Извештаји

Обележавање Дана толеранције,
јачање свести код деце да треба
бити толерантан, без обзира на пол,
националност, веру

Педагошка документација

Васпитачи, Тим

16.11. 2019.

Стварање безбедне средине (у
соби, холу, дворишту)

свакодневни увид и
предузимање мера
осигурања безбедности
деце

-Директор
-васпитно особље
-помоћно особље

Током
године

васпитно особље

Свакодневно

-васпитно особље
-деца
-родитељи

Током
године

Обезбеђивање сталног надзора над
децом
Формирање ставова, развијање
толеранције, разумевања,
прихватања

стално присуство васпитног
особља и одрасле особе
током боравка детета
различите врсте активности
-радионице
-дружења
-посете
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Подстицање и развијање поверења
родитеља за проблеме деце-јачање
копентенције

-појединачни и општи
родитељски састанци
-радионица
-индивидуални састанци
Педагошка документација,
извештаји

-васпитно особље
-Тим за заштиту
насиља

Током
године

Тим за заштиту од
насиља

Током
године

Педагошка документација,
извештаји

Тим за заштиту од
насиља

Током
године

Планирање и реализација обуке СУ
са циљем развоја компетенција
потребних за превенцију насиља и
праћење реализације у области
превенције насиља

-планирање и реализација
акредитованог програма
стручног усавршавања који
ће се бавити проблемом
заштите деце од насиља
-Реализација тема из ове
области на в-о већима

Тим за заштиту од
насиља, директор,
стручни сарадници ,
васпитачи,
Педагошки
колегијум

Током
године

Праћење учесталости насиља и
ефеката предузетих мера, праћење
реализације програма и еваулације

-анкете
-анализа документације
-протокол праћења

Тим за заштиту од
насиља

Септембар
2019. –
август
2020.год.

Евалуација рада Тима

Директор, Тим

Полугодишњи и
годишњи извештај
тима, анализа рада

Јануар,
септембар
2020.

Благовремено реаговање на све
облике насиља
Саветодавни рад са децом и
родитељима деце која трпе насиље,
који врше и који су посматрачи
насиља

5.5. Програм инклузивног васпитања и образовања
Циљ овог програма је да одговори на различитости међу децом и тиме повећа
њихово учешће у игри и учењу. Овим програмом желимо повећати способност наше
установе да одговори на различитости присутне међу децом, тако што ћемо развити
културу у којој се свако поштује и осећа сигурно и у којој политика и пракса подстичу
развој игре, учења и учешћа за сву децу.Суштина инклузивног образовања јесте
укључивање све деце у процес образовања и васпитања и излажење у сусрет потребама
све деце. Акценат је првенствено на индивидуализованом приступу детету и пружању
могућности да се развија у складу са својим способностима и могућностима. То
подразумева стално праћење и посматрање од стране васпитача и стручних сарадника.
Уколико дете не постиже задовољавајуће резултате и поред претходно организованог
индивидуализованог начина рада, израђује се детаљан план активности заснован на
дететовим могућностима и јаким странама тзв. индивидуални васпитно-образовни план.
Важан сегмент овог програма је сарадња и пружање подршке породици. Ова
сарадња се огледа у свакодневној размени искустава, прикупљању информација важних са
пружање подршке детету, пружању стручних савета родитељима.
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ТИО у нашој установи ове радне године чине:
- Славица Јанковић-директор Установе;
- Јелена Блажевић Богдановић – логопед-координатор тима;
- Марија Стојановић-психолог;
- Радица Миленковић - медицинска сестра;
- Марија Живановић – васпитач;
- Милена Ђуричић – васпитач;
- Маја Богосављевић – васпитач;
- Светлана Паљић – васпитач;
- Раница Милојковић-васпитач;
- Невена Миловановић-васпитач;
- Милица Јовановић-медицинска сестра-васпитач.
ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Задаци СТИО

Динамика

1.Информисање и упознавање
свих запослених са деловима
закона који се односе на
инклузивно образовање

На почетку
године и по
потреби
током године

Идентификовање деце из
осетљивих група

2.Осмишљавање мера за
спровођење инклузивног
образовања

На почетку
године и по
потреби
током године

Припрема детета са сметњама
и његових родитеља за улазак
детета у групу

Током
године

Припрема деце у групи и
сензибилизација њихових
родитеља за долазак детета са
сметњама у развоју

Током
године

Потребе васпитача за дидакт.
средствима, материјалима за
радионице и сл.

Током године,
по потреби

Током
године (на 3
месеца)

Исказивање потребе за
одржавањем састанака,
дневни ред

Током године,
по потреби

6.Сарадња са ИРК, рад са
децом према упутима ИРК

Током
године, по
потреби

Праћење и снимање детета,
избор садржаја, метода и
облика В-О рада,
индивидуализација

Током године

7.Планирање, праћење, израда
и евалуација педагошког
профила и ИОП-а (по упутима

Током
године, по
потреби

Израда педагошких профила,
избор садржаја, метода и
облика В-О рада

Током године

3.Брига о васпитачким
компетенцијама и едуковање
родитеља, шире заједнице,
организовање различитих
видова едукације
4.Брига о сарадњи родитеља,
васпитача и осталих профила
стручњака
5.Одржавање састанака тима
са васпитачима у чијим
групама су деца са сметњама у
развоју

Активности васпитача

Динамика
Септембар,
октобар и
током године за
новоуписану
децу
Септембар,
октобар и
током године за
новоуписану
децу
Септембар,
октобар и
током године за
новоуписану
децу
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ИРК)
8.Вођење документације
(мед.документација, пед.
профили, извештаји...)

Током
године

Вођење документације о
детету

Током године

9.Сарадња са другим
релевантним институцијама и
установама(здравствене
установе, центар за соц.рад,
ОШ,...)

Током
године, по
потреби

Сарадња са другим
релевантним институцијама и
установама(здравствене
установе, центар за соц.рад,
ОШ,...)

Током године,
по потреби

10.Стручно усавршавање

Током
године

Стручно усавршавање

Током године

5.6. Посебни програми васпитно образовног рада – примарни задаци
Растимо сви заједно-програм повећања обухвата деце предшколским васпитањем и
образовањем
Циљеви овог програма су: Доступност предшколског васпитања и образовања свој деци.
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

1.

2.

3.

Планиране активности

Носиоци
активности

Састанци са родитељима из
села која имају мали број
деце, упис деце у суседно Директор,
село. Разговор и сарадња са педагог,секретар,
представницима
друштва васпитачи
Ром, сарадња са Центром за
социјални рад.
Комисија за
пријем деце,
Распоред деце у васпитне
стручна служба,
групе према узрасту
директор,
васпитачи
Позивање на сарадњу Дома
Директор,
здравља и Центра за
секретар,стручна
социјални рад из Великог
служба.
Градишта, разрада заједничке

Временска
динамика

Сарадници

Август/септембар,
2019.

Центар за
социјални рад,
друштво ''Ром''
Велико
Градиште.

На почетку и по
потреби током
године

Током године

Дом здравља,
Центар за
социјални рад
Велико
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4.

5.

6.

7.

8.

стратегије, права породица
које су социјално угроженеинформисање и коришћење
заједничких услуга.
Организовање групних
родитељских састанака, у
сарадњи са педијатријском
службом Дома здравља, тема:
хигијена и здравствена
заштита деце.
Појачан педагошки рад у
васпитним групама у којима
су деца смештена
Планирање родитељских
састанака на нивоу групе у
сарадњи са стручном
службом (актуелне теме,
питања)
Организовање додатних
едукација за родитеље, на
теме које се искристалишу
као потребне

Градиште

Директор, стручна
служба,
васпитачи,
педијатри – Дом
здравља

Током године

Стручна служба
(педагог,
психолог,
логопед)

Према плану
педагошкоинструктивног
рада стручне
службе

Васпитачи,
стручна служба

Према плану
сарадње са
породицом

Стручна служба,
васпитачи

У зависности од
потребе током
године

Праћење ефеката постигнутих Директор, стручна
резултата
служба, васпитачи

Дом здравља
Велико
Градиште

Током и на крају
радне године,
увидом у
педагошку
документацију.

Додатне напомене о условима реализације програма:
Програм ће се реализовати у склопу редовних васпитно-образовних активности у групи.
Уз уважавање различитости и посебности деце и њихових породица, поклањањем посебне
пажње развојним потенцијалима деце. Неговањем игре као аутентичног начина
изражавања и учења детета предшколског узраста. Тиме ћемо јачати и уважавати
васпитно-образовну улогу породице и неговати концепцију отвореног система
предшколског васпитања и образовања.
Програм се реализује у сарадњи са Центром за социјални рад
и локалном
самоуправом.Сва деца чији родитељи остварују право на неки од видова социјалне
помоћи, имају право на бесплатан вртић. Деца која су на обавезном припремном
програму, а због истог морају ићи у суседно село, добијају накнаду за путне трошкове.
Трудимо се да благовремено информишемо породице о њиховим правима приликом
пријема документације за упис детета у вртић као и путем родитељских састанака и
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индивидуалних разговра. Програм се прати и вреднује увидом у непосредни рад и
функционисање група као и увидом у педагошку документацију. Програм прате и
вреднују Чланови тима за самовредновање, стручни сарадници, директор.
ЗАЈЕДНО КРОЗ АДАПТАЦИЈУ
ЦИЉЕВИ

АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ

 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

 Организовање посета
деце и родитеља ПУ
 Дружење деце која
полазе у вртић са децом
која похађају вртић
 Саветовање приликом
првих родитељских
састанака,
индивидуалних
разговора са
родитељима
 Договор око постепеног
увођења детета у
дневни ритам установе
(на почетку скраћени
боравак у групи –
постепено повећавати)
 Саветодавни рад са
педијатријском
службом –нега и
превенција код
здравствених обољења
 Саветодавни рад
стручне службе –
родитељски састанци,
индивидуални
разговори
 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 детеу
 Организовање
заједничких
активности,
укључивање родитеља у
в-о рад,према

Васпитачи,
мед.сестре,
стручна
служба

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НАЧИН
ПРАЋЕЊА

Август –
септембар
интензивно,
током године
према
потреби
групе и деце
појединачно

Тим за
самовредновање
– кроз
евалуацију
кључних
области, увид у
педагошку
документацију,
анкете,
интервјуи са
родитељима
Стручна служба
– учешћем у
самом процесу и
увидом у
педагошку
документацију
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могућностима.

ЗАЈЕДНО У ПРИПРЕМИ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ
НОСИОЦИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

ЦИЉЕВИ

АКТИВНОСТИ

НАЧИН ПРАЋЕЊА

 Транзициони
период
(прелазак из
предшколске
установе у
школу)
учинити детету
што лакшим
 Праћење
дечијег
напредовања
приликом
похађања
припремног
предшколског
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
Иницијална процена
свеукупног статуса
дететовог развоја –
процена зрелости детета
и пружање смерница
васпитачима за даљи
рад са децом у групи

Васпитачи,
директор,
стручна
служба

Почетак радне
године – крај
августа,
почетак
септембра

Књиге рада
васпитача и
стручних
сарадника,
педагошка
документација

Стручни
сарадници

Крај
септембра,
октобар месец

Тематски родитељски
састанак на тему
„Зрелост детета за
полазак у школу“

Стручни
сарадници,
васпитачи

Новембар

Праћење дететовог
напретка и развоја у
предшколском узрасту
Родитељски састанак/
радионица за родитеље
са будућим
учитељицама

Васпитачи

Током године

Васпитачи,
директор,
стручни
сарадници,
учитељи

Март – април

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.
Саветодавни рад
стручне службе и

Стручни
сарадници,
васпитачи

Током године
и на
родитељским
састанцима

Чек листе за
праћење развојних
способности деце,
педагошка
документација,
Књиге рада
стручних
сарадника
Књиге рада
стручних
сарадника,
записници са
родитељског
састанка
Чек листе, белешке
о деци у Књигама
рада васпитача
Записници са
родитељских
састанака,
евалуациони
листићи,
педагошка
документација
Панои, брошуре,
флајери,
информатори,
педагошка
документација

Стручни
сарадници,

Током године,
према потреби

Педагошка
документација,
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васпитача–
индивидуални
разговори са
родитељима према
потреби
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
Учешће у
манифестацијама и
такмичењима
организованих у
сарадњи са друштвеном
средином и околним
установама (неке од
њих су Јесења ликовноеколошка колонија у
Жагубици, Дечије
пролећне игре у
Петровцу на Млави,
Фестивал
традиционалних игара и
модерног плеса у
Пожаревцу, Сјај у оку у
Божевцу и др. а у
оквиру локалне
заједнице Трка за
срећније детињство у
организацији Црвеног
крста, Фестивал цвећа и
меда и др.)
Евалуација програма –
анкетирање родитеља о
процени квалитета
добијених информација
током реализације
програма

васпитачи

протоколи за
бележење
индивидуалних
разговора са
родитељима
Педагошка
документација

Васпитачи,
стручни
сарадници,
учитељи и
стручна
служба ОШ,
директори

Мај – јун

Васпитачи,
директор и
стручни
сарадници

Септембар јун

Педагошка
документација,
летопис

Стручни
сарадници,
васпитачи

Јун

Попуњени анкетни
листићи,
педагошка
документација
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САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА РОДИТЕЉЕ
ЦИЉЕВИ

Оснажити
родитеље у улози
родитељства.
Пружити
родитељима
могућност
да
бриге
родитељства
поделе са нама.
Кроз разговор и
размену значајних
информацја
покушамо
да
заједно дођемо до
решења
и
одговоримо
на
родитељске
дилеме.

Саветовалиште за
родитеље пружа
могућности:
Информисање
о
свим
карактеристикама
раста и развоја
детета
предшколског
узраста.

НОСИОЦИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НАЧИН ПРАЋЕЊА

Информисање
о
припреми детета
за полазак у вртић
и школу.
Избор књига
децу и о деци.

за

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.

Стручни
сарадници
ПУ ''Мајски
цвет'' педагог,
психолог и
логопед

Октобар-мај
2019/20.године
Средом од 11
до 14 часова

Педагошка
документација
стручних сарадника,
Књига рада стручних
сарадника, Годишњи
извештај о раду ПУ

Организовање
трибина,
предавања
на
актуелну тему.
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5.7. Специјализовани програми у предшколској установи
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ЦИЉЕВИ

АКТИВНОСТИ / ПРОГРАМ
РАДА
Енглески језик, курс А за децу
која се први пут укључују у
програм енглеског језика

1. Introducing ( Hello, What’s
your name, My name is,
goodbye)
ОБРАДА
2. Introducing ( hello song)
Мотивисање
ВЕЖБАЊЕ
3.
My family ( mum, dad, sister,
деце за учење
brother, cat) - ОБРАДА
страног језика
4. Happy family ( song) ОБРАДА
Отвореност
5. My family ( listen and draw)
према новим
-ВЕЖБАЊЕ
сазнањима
6. My house ( rooms) -ОБРАДА
7. Story time ( rooms) ОБРАДА
Развијање
8.
Living room, bedroom,
комуникацијске
bathroom, kitchen компентенције
ВЕЖБАЊЕ
(разумевање,
9. Colours -ОБРАДА
самоизражавање) 10. Colours ( listen and draw) ВЕЖБАЊЕ
Стварање основе 11. Practice ( introducing,
family, rooms, colours ) –
за лакше учење
УТВРЂИВАЊЕ
страног језика
12. Wild animals (monkey,
snake, lion, tiger, zebra,
Употреба знања
crocodile, bear, elephant) у свакодневном
ОБРАДА
животу
13. Wild animals -ВЕЖБАЊЕ
14. Wild animals ( memory
game) – ВЕЖБАЊЕ
15. Food (apples, oranges,
cherries, pears, sandwiches,
tomatoes, eggs) -ОБРАДА
16. Food – story time: Picnics
are fun -ОБРАДА
17. Food – Do you like oranges?

НОСИОЦИ

Лице са
лиценцом за
минимално
Б2 ниво
познавања
страног
језика

ВРЕМЕНСКА
НАЧИН
ДИНАМИКА ПРАЋЕЊА

Од октобра
2019. до јуна
2020. једном
недељно.

Извештај о
раду на
крају радне
године.

39

ОБРАДА
18. Practice: animals and food
УТВРЂИВАЊЕ
19. Food ( chicken, bread,
lettuce, cheese, milk, carrot)ОБРАДА
20. At the supermarket, at the
shop ( games) – ОБРАДА
21. Happy birthday ( story time)
ВЕЖБАЊЕ
22. Happy birthday (presents,
candles, balloons, cake)
ОБРАДА
23. Tiger Tommy is ill ( story)
ОБРАДА
24. Act out Tiger Tommy
ВЕЖБАЊЕ
25. My clothes -ОБРАДА
26. My clothes -ВЕЖБАЊЕ
27. Number song (one, two,
three, four, five) -ОБРАДА
28. Number song - dance and
sing -ВЕЖБАЊЕ
29. Holly on holiday ( story)
ОБРАДА
30. My holiday ( draw)
ВЕЖБАЊЕ
31. Food and clothes
УТВРЂИВАЊЕ
32. Evaluation (now I know)
УТВРЂИВАЊЕ
33. Evaluation (now I know)
УТВРЂИВАЊЕ
Енглески језик, курс Б, за децу
која су већ учила енглески
језик
1.Introducing ( Hello, What’s
your name, My name is,
Goodbye) -обрада
2.My family ( act out family
members) обрада
3.My family ( mum, dad, sister,
brother, nanny, chimp) вежбање
4.My pets ( dog, cat, tortoise,
mouse, duck) – обрада
5.Verbs : stand up, sit down (
song) - обрада
6.Verbs : open your books, close
your books, clap your hands -
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обрада
7.Playing games using the verbs
above - вежбање
8.Now I know ( revision) утврђивање
9.Colours and numbers (revision)
- утврђивање
10.My room ( furniture) обрада
11.My room ( listening ) вежбање
12.What is your favourite pet?
(speaking practice) - вежбање
13.My food (chocolate, sausages,
chicken, carrot,cake, ice-cream)
- обрада
14.My food - вежбање
15.At the shop (speaking
practice) – вежбање
16.Toys ( car, plane, boat, doll,
ball) – обрада
17.Toys ( perception game) –
вежбање
18.Now I know ( what’s
missing) - утврђивање
19.My body ( eyes, nose, face,
ears) – обрада
20.My body (head, hair, body,
arm, hand, leg, foot) - обрада
21.Senses : I can see with my
eyes, I can smell with my nose обрада
22.Senses : I can hear with my
ears, I can touch with my hands –
обрада
23.Senses - вежбање
24.Now I know ( my body,
senses) - утврђивање
25.Instruments ( guitar, trumpet,
piano, drums) – обрада
26.Instruments - вежбање
27.Can you play a piano?
Speaking practice - вежбање
28.Clothes ( skirt, t-shirt,
slippers, sandals, jeans, coat) –
обрада
29.Clothes – вежбање
30.What have we learned so far?
( Games) – вежбање
31.Evaluation – утврђивање
32.Evaluation- утврђивање
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33.Goodbye! Singing and
playing -вежбање

5.8. 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“
ЖИВИМ ЗДРАВО – СТОЈИМ ПРАВО
ЦИЉЕВИ

АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ

Развијање
здравствене
културе ради
очувања и
јачања телесног
и менталног
здравља

 Обележавање свих
важних датума
везаних за здравље
(Светски дан
здравља, Дан борбе
против пушења,
Светски дан дојења,
Недеља здравља
уста и зуба, Недеља
здраве хране) организовање
активности са децом
предшколских група
 Припрема програма
за Недељу здраве
хране
 Сарадња са
стоматолозима
Дома здравља –
активности у
организацији
стоматолога на тему
здравља и хигијене
уста и зуба;
 Посете патронажне
службе Дома
здравља
предшколским
групама – едукације
на тему одржавања
личне хигијене и
прегледи
 Учешће на

Чланови
Екотима,
чланови Тима
за сарадњу са
породицом и
друштвеном
заједницом,
васпитачи
свих
васпитних
група,
стручни
сарадници

Стицање
елементарних
знања о значају
свакодневног
телесног
вежбања,
одмора,
правилне
исхране и
хигијене
Богаћење
искуства о
професијама
које се односе
на бригу о
здрављу
Стварање и
развијање
навика личне
хигијене,
хигијене начина
живота и
хигијене

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
Током године –
од септембра до
краја јуна

НАЧИН
ПРАЋЕЊА
Записници са
састанака
Екотима, Тима за
сарадњу са
породицом и
друштвеном
заједницом,
увидом у в-о рад,
педагошку
документацију,
извештај на крају
године, летопис

42

средине у којој
дете живи
Изграђивање
навика здравог
живота
Подстицање
здравог
такмичарског
духа

ликовним
конкурсима на тему
здравља
 Упознавање са
професијама које се
баве бригом о
здрављу: доктори,
медицинске сестре,
стоматолози,
фармацеути и сл.
кроз свакодневне
активности у групи

ЕКОЛОШКА АЗБУКА - ЕКОПРОГРАМ
ЦИЉЕВИ

АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ

Стицање
еколошке
свести која ће
нам помоћи да
сачувамо
животну
средину

Обележавање свих
важних датума за
животну среднину
(Светски дан здравља,
Дан борбе против
пушења, Дан шума и
вода) организовање
активности са децом
предшколских група,
радионице, израда
предмета од
природних,
рециклажних
материјала.
Припремање и
извођење позоришних
представа за децу од
стране васпитача –
које утичу на свест о
значају екологије.
Припрема програма за
Еконедљу и
обележавање Дана
планете Земље.

Чланови
Екотима,
Васпитачи
свих
васпитних
група,
стручни
сарадници

Повећати ниво
свести и знања
о заштити
животне
средине
Стицање
практичних
знања која ће
деци помоћи да
брину о својој
околини
Развијање
свести о
међусобној
одговорности
сваког
појединца за
заједничку
судбину

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
Према плану
обележавања
важних датума за
очување животне
средине,
Еконедеља у
априлу (22. април
– Дан планете
Земље)

НАЧИН
ПРАЋЕЊА
Записници са
састанака
Екотима, увидом у
в-о рад, педагошку
документацију,
извештај на крају
године.
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За реализацију наведених активности задужени су чланови Еко-тима. Чланови Еко-тима у
радној 2019/20.години су: Гордана Перић-васпитач-координатор, Мартина Париповићваспитач, Драгана Живковић-васпитач, Марина Марковић-васпитач, Надица Јевтићваспитач, Ана Тегелтија – васпитач, Татјана Цветковић-васпитач, Лидија Живковићваспитач, представник родитеља.
Табеларни приказ плана рада Еко-тима у 2019/20 години:
Носиоци

Временски
оквир

Избор координатора,
план рада тима за
текућу радну годину

Чланови
тима

Август/сеп
тембар
2019.

Израда програма
обележавања Недеље
здраве хране

Чланови
тима

Октобар
2019.

Активности

Програм за
обележавање
Светског дана шуме
и Светског дана воде
Програм за
обележавање
Светског дана спорта
и здравља07.04.2020./Обележав
ање Међународног
дана изазова

Чланови
тима

Чланови
тима

Март
2020.

Април/мај
2020.

Програм за Еконедељу

Чланови
тима

Април
2020.

Програм за Недељу
здравих уста и зуба и
Обележавање Дана
Дунава 29.јун

Чланови
тима у
сардњи са
Домом
здравља

Мај/јун
2020.

Евалуација
постигнутух циљева

Чланови
тима

Јул/август
2020.

Исходи

Благовремено
планирање
активности из ових
области рада за
текућу радну годину
Неговање и
подстицање здравих
навика код деце.
Стицање еколошке
свести која ће нам
помоћи да сачувамо
животну средину

Повећати ниво
знања о значају
спорта у очувању
сопственог здравља
Повећати ниво
свести и знања о
заштити животне
средине
Стицање
практичних знања
која ће деци помоћи
да брину о свом
здрављу и свом
природном
окружењу
Планирање даљег
тока рада

Инструменти
и технике
праћења

Записник са
састанка
тима
Записник са
састанка
тима
Записник са
састанка
тима

Записник са
састанка
тима

Записник са
састанка
тима

Записник са
састанка
тима
Записник са
састанка
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и задатака, израда
годишњег извештаја
о раду тима

тима

ПОЗОРИШТЕ У ВРТИЋУ
ЦИЉ
Стварање
културних
навика
понашања на
позоришној
представи.
Развој говора,
маште,
естетских
норми, сценски
покрети.

АКТИВНОСТ

НОСИОЦИ

Организовање
позоришних представа у
вртићу
- У оквиру Дечје
недеље, Обележавања
Новогодишњих и
Ускршњих празника,
Еконедеље као и у
пригодним
ситуацијама.

Директор, Стручна
служба, Актив
васпитача
припремних
предшколских
група, васпитачи,
Тим за сарадњу са
породицом и
друштвеном
заједницом и
родитељи

ЈА У САОБРАЋАЈУ
Носиоци

Циљеви

Активности

 Оспособљавање
деце да
самостално
учествују у
саобраћају
 богаћење
сазнања и
искустава о
копненом,
воденом и
ваздушном
саобраћају и
професијама у
области
саобраћаја
 учење правила
безбедног
понашања у
саобраћају
 стицање
неопходног
искуства и

 Организовање посета деце
установама чије су
професије у вези са
саобраћајем нпр.
саобраћајна полиција,
ватрогасци, таксисти
 Дружење деце са људима
који се баве занимањима из
области саобраћаја
 Васпитачи ће током целе
године уз помоћ
саобраћајних реквизита
(семафор, саобраћајни
знаци, рампа...) планирати
активности које ће
симулирати реалне
ситуације у саобраћају, са
децом као учесницима у
тим ситуацијама.
Реализацијом ових
активности деца ће бити
упозната са правилима

Васпитачи,
мед.сестре,
стручна
служба,
локална
заједница

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
Једном у два до
три месеца.

Временски
оквир
Октобар
2019.- мај
2020. године

НАЧИН
ПРАЋЕЊА
Записници
са В-О већа,
ПК,
Записници
актива и
тимова

Начин праћења
Тим за
самовредновање
– кроз
евалуацију
кључних
области, увид у
педагошку
документацију,
анкете,
интервјуи са
родитељима
Стручна служба
– учешћем у
самом процесу и
увидом у
педагошку
документацију
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формирање
основних
појмова из
области
саобраћаја, који
ће допринети
дечијој
сигурности на
улици: правила
кретања на
путу, значење
саобраћајних
знакова,
разумевање
улоге семафора,
саобраћајца у
регулисању
саобраћаја,
знање адресе
становања
 овладавање
оријентацијом у
простору и
кретањем у
њему
 вежбање
појмова
просторних
релација
(испред – иза,
лево – десно,
поред,
између…)
 упоређивање
предмета и
увиђање односа
(дуже – краће –
једнако, веће –
мање –
једнако…)

понашања у саобраћају
врстом и значењем
саобраћајних знакова,
саобраћајним правилима,
понашањем учесника у
саобраћају и могућим
опасностима до којих
долази услед непоштовања
саобраћајних правила.
 Неке од активности биће и
упознавање са професијама
у области саобраћаја
(пилот, стјуардеса, морнар,
бродоградитељ, возач,
машиновоћа,
саобраћајац…), упознавање
са врстама саобраћаја
(копнени, водени,
ваздушни), са
саобраћајним средствима
(возови, трамвају, камиони,
хеликоптери, једрилице) и
возилима специјалне
намене (ватрогасци,
полиција, хитна помоћ,
такси), слагање слагалица
са сликама возила, “допуни
слику”, вежбе са
нацртаним раскрсницама,
препознавање саобраћајних
знакова. Активности ће се
одржавати и у дворишту
на припремљеним
моделима раскрснице.
 Пред крај програма
одржаће се квиз, као
теоријска провера стечених
знања, а затим и такмичење
као практична провера
знања.

ИЗЛЕТ У БЕОГРАД
ЦИЉ

АКТИВНОСТ

-Стицање нових
сазнања о свету
који нас окружује
-Отвореност за
нове доживљаје,
искуства

Програм се организује
као једнодневни боравак
деце у Зооврту,
Позоришту за деци или
посета Ади (Адасафари,

НОСИОЦИ
Савет
родитеља,
Директор,
стручна
служба,

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
Припреме у току
године (седнице
Савета
родитеља)
Извођење:

НАЧИН
ПРАЋЕЊА
Записник са
Савета
родитеља, В-О
већа,
подношење
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-Стицање и
јачање
самосталности
-Стварање
културних навика
понашања у
позоришту, на
јавним местима
-Подстицање
дружења и
интеракције међу
децом и
одраслима.

представа на отвореном,
вожња возићем)

васпитачи

Једном годишње
– на крају радне
године (мај или
јун).

извештаја вођа
пута, Годишњи
извештај о раду
установе.

6. Сарадња са породицом
Породица је један од најважнијих агенаса свих видова психичког, физичког и духовног
развоја детета. Стога је најважнији задатак успостављање двосмерне комуникације између
предшколске установе и родитеља. Намера наше установе је да се уз међусобно добар
контакт породице и установе, дете развије у стабилну особу, вољену и подржавану,
способну, комуникативну, креативну и маштовиту. Наш циљ је да од њих створимо
вредна, радна и квалитетна бића.
Предшколска установа на следеће начине остварује ову сарадњу:
Непосредна дневна комуникација између васпитача и родитеља, подразумева размену
дневних информација о дететовом понашању, активностима и исхрани у вртићу, о
дневним променама дететовог расположења, о променама у групи, као и о новонасталим
променама у породици, које могу утицати на дететово понашање у вртићу.
Адаптација детета, укључивање родитеља у све активности приликом адаптације детета
на вртић, све активности предвиђене програмом ''Заједно кроз адаптацију'' подразумевају
стално ангажовање како васпитача, тако и породице како би се дете што лакше
прилагодило на живот у вртићу.
Родитељски састанци се одржавају најмање 4 пута годишње, са дневним редом који је
специфичан за сваки родитељски састанак. Циљ родитељског састанка је упознавања
родитеља са организационим или васпитно-образовним новинама у раду вртића. На
почетку радне године родитељски састанци одвијају се и на нивоу истог узраста деце,
овим општим састанцима поред васпитача присуствују директор предшколске установе и
стручни сарадници.
Оквирни план активности родитељских састанака је следећи:
•Септембар: упознавање деце и родитеља са васпитачем, дневни ритам активности у
вртићу, прибор потребан за васпитно-образовни рад, радни листови за припремни
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предшколски програм, дечје новине, радни листови за млађи узраст, избор чланова Савета
родитеља, Конвенција о правима детета, заштита деце од сваког вида дискриминације и
насиља-упознавање родитеља (тим за ДНЗЗ).
•Октобар/новембар: процена васпитача о напредовању деце у васпитно-образовном раду
током периода адаптације, упознавање родитеља са портфолиом детета (садржај, учешће у
изради, прати дечији раст иразвој), информације о обележавању Дечје недеље, Недеље
здраве хране, Дана Предшколске установе.
•Децембар: договор о прослави Нове године, новогодишња приредба, пакетићи за децу,
сликање са ''Деда Мразом'', календари.
•Април - Мај: Родитељски састанак са учитељицама, информације о поласку у школу,
информације о маскенбалу, осврт на дечји развој и напредовање у предходном периоду
(портфолио детета и групни портфолио), излет у Београд, завршна приредба.
Писана комуникација, подразумева пренос важних информација родитељима путем
обавештења на огласној табли, путем смс порука или писаних обавештења које свако дете
појединачно добија приликом поласка кући из вртића.
Комуникација путем сајта установе, на страници актуелности нашег сајта, која се
редовно ажурира, родитељи имају могућност да прочитају све текуће новине и вести из
вртића.
Креативни панои, излагање дечјих креативних достигнућа на паное представља један од
начина да родитељ прати рад свог детета у вртићу.
Анкете и упитници су чест вид сарадње вртића са породицом. У зависности од циља
истаживања, анкете или упитници су анонимни или упућени сваком детету појединачно.
Они доприносе ефикаснијем раду вртића, праћењу трендова, жеља и потреба родитеља,
али и целокупне породице. С обзиром да је вртић дететова „друга кућа“, овакав вид
сарадње је веома битан.
Портфолио детета, током године васпитачи континуирано и детаљно прате дете
свакодневно. Родитељи се у току године извештавају о дететовом напретку у односу на
протекли период. Овај извештај, представља општи утисак васпитача, али и свих
сарадника о дететовом раду и понашању у вртићу, о дететовим појединачним
афинитетима или талентима, али и о областима у којима га треба подржати или додатно
мотивисати. У креирању и стварању портфолиа детета учествују и родитељи дајући нам
значајне информације из породице о детету, бирајући садржај који из њиховог угла
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осликава дететов развој. И сама деца су креатори портфолија, уносећи ликовне радове и
рукотворине које им се допадају, а које сами стварају и бирају за садржај портфолија.
Саветодавни разговори са стручним сарадницима предшколске установе. Родитељи
се често нађу у ситуацијама или дилемама, које не знају на који начин да реше и тада им је
стручна помоћ увек добродошла. Савремен родитељ се све мање ослања на свој инстинкт
и на искуство претходних генерација, а све чешће тражи научно решење свих проблема,
које родитељство са собом носи. Разговор са психологом, педагогом, логопедом, или
неким другим нашим сарадником често опусти родитеља и донесе решење проблема.
Приредбе се организују више пута у току године и представљају сјајан показатељ
дететовог напретка у току године, али и узајамног односа детета са васпитачем, као и
детета са другом децом. Учешће детета на приредби јача његово самопоуздање и осећај
сигурности.
Радионице, код нас се организују две врсте радионица: Креативне радионице- углавном
се реализују у оквиру васпитне групе и представљају вид заједничког окупљања деце,
родитеља и васпитача у групи. На овим окупљањима, заједничким радом, креативношћу и
маштом настају аутентична дела наших ствараоца. Овакве радионице најчешће се
организују поводом празника као што је Ускрс или у склопу обележавања важних
еколошких датума, Дана здраве хране и слично. Едукативне радионице – могу се
организовати на нивоу групе, као и на нивоу узраста, са одређеном стручном темом које је
актуелна за одређену групу или узрасни период. Овакве радионице углавном реализују
стручни сарадници у сарадњи са васпитачима.
Отворена врата, једном недељно, у термину предвиђеном за индивидуалне разговоре
родитеља и васпитача, васпитачи примају родитеље. У отвореном дијалогу васпитача и
родитеља често се решавају проблеми који се појаве као саставни део дететовог одрастања
и укључивања у колектив. Важно је напоменути да отворена врата служе како би се према
потреби издвојило посебно време за одређену педагошку ситуацију која то захтева. Иако
постоји предвиђен термин сваке групе, то се уз договор са родитељима мења, како би се
што брже и ефикасније деловало у појединим ситуацијама.
Непосредно укључивање родитеља у васпитно-образовни рад, представља пружање
помоћи васпитачу, организовање посета различитим местима, представљање различитих
занимања и сл.
Празници и прославе, подразумевају заједничко организовање приредби, учешће на
манифестацијама, прославе верских, државних празника и слично.
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Родитељи ће се у зависности од потреба укључивати и у друге активности Установе.
Родитељи као стални сарадници дали су велики допринос у реализацији Развојног плана
наше установе (учествујући са средствима на реализацији радова како у седишту Установе
тако и у подручним местима). Наша даља намера је да ту сарадњу још више учврстимо и
негујемо.

7. Сарадња са локалном заједницом
Досадашње искуство показује да локална 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 морају се узимати у
обзир приликом прављења васпитно-образовног програма.
У оквиру сарадње са локалном заједницом организоваће се сарадња са следећим
институцијама:












СО, Месне заједнице, Министарство просвете Републике Србије (на обезбеђивању
услова и средстава за рад);
Сарадња са основним школама у циљу што свестраније припреме детета за полазак у
школу;
Сарадња са културним институцијама (Културни центар Велико Градиште, библиотека
града, музеј, посете различитим културним манифестацијама: позориште, биоскопске
представе, приредбе и сл.)
Сарадња са Домом здравља (унапређивање здравствене заштите деце у вртићу),
Недеља здравља уста и зуба и др.;
Сарадња са Центром за социјални рад на решавању актуелних социјалних питања;
Сарадња са Црвеним крстом Велико Градиште, ради организовања „Трке за срећније
детињство“, у оквиру Дечије недеље;
Сарадња са Удружењем „Ром“ из Великог Градишта, ради повећања обухвата ромске
деце предшколским програмом;
Сарадња са Заводом за заштиту здравља Пожаревац;
Са еколошким друштвом и другим организацијама које воде рачуна о заштити
животне средине;
Сарадња са локалним медијима на промовисању предшколске установе.

У оквиру сарадње са друштвеном заједницом деца ће бити креатори и учесници
следећих манифестација:
- Дечија недеља;
- Недеља здраве хране;
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- Дан предшколске установе 24.11.2019.
- Новогодишњи и божићни празници;
- Прослава дана Светог Саве;
- Дан жена;
- Ускрашњи празници;
- Еколошка недеља;
- Дечији маскенбал;
- Једнодневни излет;
- Завршна приредба.
Деца из припремних група ће узети учешће на манифестацији коју организује локална
самоуправа Фестивал цвећа и меда. Такође, деца ће учествовати и на манифестацијама
које организују друге Предшколске установе: Јесења ликовно-еколошка колонија у
Жагубици, ликовна колонија у Власотинцу, Дечје пролећне игре у Петровцу, Фестивал
традиционалних игара и модерног плеса у Пожаревцу, фестивал говорног стваралаштва
''Кажи ми кажи'' у Смедеревској Паланци и друге манифестације које буду организоване у
току године.
7.1. Програм маркетинга Предшколске установе
- Редовно ажурирање интернет сајта и фејсбук групе са подацима, програмом и
потребним информацијама о нашој Установи;
- Промовисање посебних, специјализованих и повремених програма рада у оквиру наше
Установе, преко локалних медија, штампе, интернета;
- Промовисање наше Установе преко свих средстава информисања, у циљу истицања
значајности наше Установе и потребе за проширењем исте;
- Благовремено обавештавање наших грађана преко средстава информисања, о јавним
дешавањима које организује наша Установа (Предшколци на трговима, маскенбал, Дечја
недеља, Еко-недеља и слично).

8. Планови и програми стручних органа и стручних сарадника у
Предшколској установи
8.1. Педагошки колегијум
На основу закона о основама система васпитања и образовања, чл. 66. и 67. и на
основу Статута ПУ „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.
У радној 2019/2020. години, чланове педагошког колегијума ће чинити:
- Славица Јанковић - директор Установе;
- Милена Митић – стручни сарадник – педагог;
- Јелена Блажевић Богдановић-стручни сарадник-логопед ;
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Марија Стојановић – стручни сарадник- психолог, координатор актива за
развијање предшколског програма;
- Маја Илић- васпитач-председник актива ППП;
- Милена ђуричић –васпитач-представник предшколских група;
- Милица Ђорђевић-медицинска сестра-васпитач-координатор актива
јаслених група.
Педагошки колегијум разматра питања од значаја за функционисање Предшколске
установе и остваривање васпитно-образовне делатности. Своју активност у предстојећој
радној години чланови колегијума оствариваће на састанцима, који ће се одржавати према
предвиђеном плану(једном месечно), а на којима ће разматрати питања из делокруга рада
колегијума.
-

Активности
Предлаже и усваја програм
рада ПК-а
Планира и организује
остваривање програма
васпитања и образовања
Планира и координира рад
тимова по појединим
областима В-О рада
Прати квалите В-О рада и
предлаже мере за
унапређивање
Прати реализацију развојног
плана и предлаже
активности за наредни
период
Учествује у изради плана,
прати и организује програм
стручног усавршавања
васпитног особља
Израђује програм
обележавања Дана установе
Разматра и планира могуће
активности у оквиру
сарадње са локалном
заједницом и Установама
ван нашег окружења
Разматра, даје предлоге и
вреднује програм
инклузивног образовања
Даје сагласност на израду

Носиоци активности
Педагошки колегијум

Временска динамика
Септембар

Педагошки колегијум и
тимови

Јун, август, септембар

Педагошки колегијум и
стручна служба

Током године

Педагошки колегијум и тим
за развојно планирање

Током године

Педагошки колегијум

Током године

Педагошки колегијум

Јун, август, септембар и по
потреби током године

Педагошки колегијум

Октобар, новембар

Педагошки колегијум

Током године

Педагошки колегијум и
СТИО

Током године

Педагошки колегијум

Током године
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ИОП-а
Води евиденцију о свом
раду-записници са
састанака, евиденција
присутности

Председник колегијума

Током године

8.2. Васпитно-образовно веће
Васпитно- образовно веће чине медицинске сестре-васпитачи, васпитачи, стручи
сарадници и директор установе који истовремено и руководи радом Васпитно- образовног
већа. По потреби или у оправданим случајевима Васпитно- образовним већем руководи
лице које одреди директор установе. Васпитно-образовно веће се бави питањима који су
од значаја за васпитно- образовни рад у установи. Такође, на седницама Васпитнообразовног већа, анализира се васпитно-образовни рад за одређени временски период и
планира ток будућих активности.
Неке од могућих тема су:
 Припремљеност за почетак радне године;
 Разматрање допуна Предшколског програма, Годишњег извештаја о раду установе
као и Плана рада за текућу годину, и другим значајним докуметима за рад и
правилно функционисање установе;
 Адаптација деце на вртић, период адаптације, програм подршке породици, стручно
усавршавање на ову тему;
 Програми за Дечју недељу, Недељу здраве хране, Еко недељу;
 Сви важни догађаји, наступи, манифестације, такмичења;
 Остваривање посебних, специјализованих и повремених програма у установи;
 Активности које спроводе стручни тимови: ТИО, Тим за самовредновање, Актив
за развојно планирање;
 Стручно усавршавање у установи;
 Активностима везаним за реализацију Развојног плана установе;
 Безбедност деце у установи, доношење новог правилника, предузимање
конкретних мера за безбедност деце;
 Формирање Комисије за пријем деце у вртић;
 Планирање међусобног дружења деце из централног објекта и подручних
васпитних група;
 Друга питања од значаја за правилан и добар рад установе.

8.3. Актив васпитача припремних предшколских група
Актив васпитача припремних предшколских група чине васпитачи који раде у припремним
предшколским групама у Предшколској установи. Активом управља председник Актива
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васпитача припремних предшколских група. Планиране активности остварујемо
организовањем састанака једном месечно, радионица, разменом искустава, демонстрацијом
активности. Координатор Актива у радној 2019/20. години је васпитач Маја Илић.

РЕД.
БРОЈ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

АКТИВНОСТИ
Израда годишњег извештаја о
раду, и плана Актива за наредну
годину.
Избор председника Актива
Одабир радних листова и
часописа за децу
Припреме за почетак радне
године
Период адаптације – осврт на
реализацију програма адаптације
Бира стручне теме у складу са
ППП и носиоце реализације
Вођење педагошке
документације
Реализација планираних
активности
Анализа рада Актива
Планира и реализује сарадњу са
родитељима кроз избор стручних
тема (сарадња са Тимом за
сарадњу са породицом и
друштвеном заједницом),
организовање радионица,
родитељских састанака у односу
на теме у вези са припремама
детета за полазак у школу
Избор тема и активности за
учешће на манифестацијама и
пригодним програмима
Планира учешће на
манифестацијама и реализовање
програма: Маскенбал-Дечја
недеља, Дан вртића, Ликовна
колонија, Еконедеља, Пролећне
спортске игре, Фестивал цвећа и
меда, Традиционалне игре и
модеран плес, Излет у Београд,
посета основној школи, Завршна
приредба
Планира посету подручних група
централној установи

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НАЧИН
ПРАЋЕЊА

Чланови Актива,
стручна служба

Август и
септембар 2019.

Записник са
седнице Актива

Чланови актива,
стручна служба

Септембар, током
године

Записник са
седнице Актива

Чланови актива

Октобар, током
године

Записник са
седнице Актива

Председник
Актива. Чланови
актива

Током године

Записник са
седнице Актива,
Стручног већа, ПК.

Председник
Актива, чланови
Актива

Током године

Записник са
седнице Актива,
Стручног већа, ПК

Председник
Актива, чланови
Актива, стручна
служба

Током године

Записник са
седнице Актива,
Стручног већа, ПК
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7.

8.

9.

Представљање материјала са
стручних усавршавања
''Примери добре праксе''
Израда инструмената, техника
праћења, посматрање и
документовање развоја и
напредовања детета, портфолио
детета
Води евиденцију о свом раду,
записници са састанака и
евиденција присутности,
извештај о раду Актива

Након реализације
Учесници стручних
стручних
усавршавања
усавршавања
Чланови актива,
стручна служба

По програму рада
актива, током
године

Записник са
седнице Актива

Записник

Записничар,
По програму рада
Председник Актива актива

8.4. Актив јаслених група
Актив јаслених група обухвата медицинске сестре васпитаче и васпитаче који раде са
децом до три године и стручне сараднике. Бави се свим важним питањима васпитања, неге
и здравствене заштите у раду са децом до три године.
Активности у оквиру овог актива остварују се организовањем састанака, радионица,
разменом искустава у сарадњи са стручним сарадницима, директором, динамиком
предвиђеном Планом рада актива.

АКТИВНОСТИ
Избор председника,
договор о начину рада
Актива.
Превентивноздравствена заштита,
нега деце, исхрана деце
узраста од 12 до 36
месеци.
Циљ: Унапређивање
квалитета рада актива
делегирањем улога и
дефинисањем јасних
правила рада.
Праћење тока
адаптације;
Дечији развој и
напредовање документовање (примери
из различитих
активности и ситуација)

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
Август 2019.

Чланови Актива
(медицинске сестре
васпитачи, васпитачи
и стручни сарадник педагог)

чланови Актива

Током године

НАЧИН ПРАЋЕЊА
Записник, извештај са
састанка актива, годишњи
план рада, дневни ред

Записник, извештај са
састанка актива, годишњи
план рада, дневни ред;
модели, примери праксе
васпитно-образовног рада
из вртића, копирани
материјал, фотографија
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Циљ: Унапређивање
систематског праћења
дечијег развоја и
напредовања.
Програми сарадње са
породицом
Циљ: Побољшање
сарадње са породицом
кроз различите облике и
нивое сарадње.
Дидактичка средства у
васпитно-образовном
раду (каталог
дидактичких средстава)
Циљ: Унапређивање
квалитета васпитнообразовног рада кроз
израду и примену
дидактичких средстава.
Примена знања и
вештина стечених кроз
стручно усавршавање
медицинске сестре
васпитача - примери из
праксе
Циљ: Унапређивање
квалитета ВОР-а
применом знања
стечених кроз различите
облике стручног
усавршавања
Еваулација рада актива

чланови Актива

Током године

Током године
чланови Актива

чланови Актива

Током године

Чланови Актива
Јун 2020.

Циљ: Унапређивање рада
актива у наредној години
проценом остварености
плана рада актива у
2019/2020. години
Предлог плана Актива за
наредну годину
Циљ: Израда плана рада
Актива за наредну
годину.

Чланови Актива

Јун 2020.

Записник, извештај са
састанка актива, годишњи
план рада, дневни ред;
модели, примери праксе
васпитно-образовног рада
из вртића, копирани
материјал, фотографија
Записник, извештај са
састанка актива, годишњи
план рада, дневни ред;
модели, примери праксе
васпитно-образовног рада
из вртића, копирани
материјал, фотографија

Записник, извештај са
састанка актива, годишњи
план рада, дневни ред;
модели, примери праксе
васпитно-образовног рада
из вртића, копирани
материјал, фотографија

Записник, извештај са
састанка актива, годишњи
план рада, дневни ред

Записник, извештај са
састанка актива, годишњи
план рада, дневни ред
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8.5. Актив ментора и приправника
Актив приправника и ментора чине васпитно особље са статусом приправника и
именовани ментори од стране директора. Активом приправника и ментора руководи
педагог у сарадњи са стручним сарадницима.
Основни циљ рада Актива приправника и ментора је спровођење програма увођења у
посао приправника и савладавање захтева који се односе на области васпитно-образовног
рада (планирање, програмирање, реализација и вредновање васпитно-образовног рада,
праћење развоја и постигнућа деце, рад са децом са развојним сметњама, сарадња са
колегама, породицом, локалном заједницом, професионални развој и вођење педагошке
документације).
Актив приправника и ментора, у сарадњи са стручним сарадницима, реализује:







састанке Актива,
инструктивно – методичко - саветодавни рад (стручни сарадник- ментор -приправник)
угледне активности,
пројекте на нивоу васпитне групе и на нивоу Установе,
стручно усавршавање из области приправништва и менторства,
полагање испита за лиценцу у Установи.

Задаци ментора су:
1. Планирање рада са приправником и документовање рада.
2. Упознавање приправника са законима и правилницима који регулишу васпитнообразовни рад.
3. Праћење васпитно-образовног рада и пружање подршке приправницима у раду
(присуствовањем у групи и праћењем активности, разменом мишљења на интерним
састанцима о квалитету реализованих активности из свих области које покривају
целину васпитно-образовног рада).
4. Развијање партнерског односа и успостављање професионалне комуникације.
5. Давање сугестија о коришћењу стручне литературе.
Задаци приправника су:
1. Планирање рада са ментором и документовање рада.
2. Стицање знања, вештина и способности потребних за самостално обављање васпитнообразовног рада из свих области које покривају целину васпитно-образовног рада.
3. Упознавање са свим документима на нивоу Установе: Предшколски програм дечјег
вртића, Развојни план Установе, Годишњи план рада (посебно Програм заштите деце
од насиља, занемаривања и злостављања, План рада Тима за инклузивно образовање).
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4. Активно учешће приправника у раду стручних органа Установе.
Задаци стручних сарадника су:
1. Планирање рада са менторима и приправницима на нивоу Установе и планирање
индивидуалног рада, као и документовање истог.
2. Инструктивно – методичко - саветодавни рада са менторима и приправницима.
3. Праћење активности, документовање, евалуација и давање сугестија за унапређење
васпитно - образовног рада.
4. Упућивање ментора и приправника на коришћење педагошке литературе.
5. Израда инструмената за праћење реализације васпитно-образовног
унапређивање квалитета сарадње ментор-приправник.

рада

и

6. Учествовање у организацији полагања испита за лиценцу и раду комисије за полагање
испита за лиценцу у Установи.
8.6. Актив за развојно планирање
Примарни задаци – Развојни план предшколске установе
Развојно планирање представља стваралачки процес заснован на сталном
истараживању и утврђивању потреба предшколске установе и проналажењу начина да се
те потребе реализују. Приоритети, на којима ће се радити у текућој радној години,
произилазе из: извештаја о реализацији Годишњег плана рада и Предшколског програма у
претходној години, Развојног плана предшколске установе, одлука и препорука стручних
органа, органа управљања, Савета родитеља, на основу квалитатитвне и квантитативне
анализе података до којих је дошао тим за самовредновање, актив за развојно
планирање,тим за подизање квалитета и развој установе, стручни сарадници, директор, на
основу Извештаја комисије за спољашње вредновање квалитета рада установе. Анализом
података добијених на основу самовредновања закључено је да су приоритети на којима
ће се у предшколској установи радити у наредном периоду из области: Професионална
заједница учења и Ресурси.
Чланови Актива за развојно планирање су:
1. Славица Јанковић, директор установе,
2. Милена Митић, педагог – координатор актива
3. Николета Благојевић, васпитач,
4. Светлана Јевтић, васпитач,
5. Весна Рајичић, мед.сестра-васпитач,
6. Маја Богосављевић, васпитач,
7. Будимир Богићевић, представник родитеља,
8. Младен Слепчевић, представник локалне самоуправе.
9. Александар Јовановић - представник родитеља
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Годишњи план рада Актива за развојно планирање:
Активности

Време
реализације

Начин
реализације

Носиоци
реализације

Евалуација
Начин праћења Носиоци праћења

Договор око
Септембар
праћења
2019.
активности
предвиђених
Акционим планом

Седница
актива

Чланови
Актива

Записник са
седнице актива

Директор, стручна
служба

Процена
остварености
задатака
предвиђених
акционим планом,
наредни кораци

Седница
актива

Чланови
Актива

Записник са
седнице актива

Директор, стручна
служба

Извештај о
остварености
активности
предвиђених
акционим планом,
Доношење
Акционог плана
за наредну радну
годину

Јануар/јун 2020.

август 2020.

Записник са
седнице актива,
Израда
докумената

Чланови
Актива

Годишњи
извештај и план
рада ПУ

Чланови В-О већа,
руководећих
органа

На основу извештаја о самовредновању којим се вреднује сопствена пракса,
сопствени рад, полазећи од анализе шта и како је урађено, колико је добра наша установа,
шта треба да учинимо да буде још боља за унапређивање квалитета рада установе и
спремности да прихватимо одговорност за сопствени рад и развој, Актив за развојно
планирање, предлаже унапређивање следећих стандарда и у складу са тим планира
активности.
План реализације циљева и задатака у оквиру приоритетних области
Област промене: Професионална заједница учења
Развојни циљ
Јаче повезивање
са локалним
медијима.

Активности

Носиоци

Већа промоција
установе на
друштвеним
мрежама,
администратори Фб
групе за сваки узраст

Тим за маркетинг
ПУ, директор,
стручни
сарадници

Динамика

Начин
праћења

Септембар 2019.
до августа 2020.

Записници са
састанака тима,
Годишњи извештај
о раду ПУ,
садржаји, фото,
видео записи у
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медијима и на сајту
ПУ.

Промовисање сајта
установе, више
актулених садржаја,
приступ васпитних
група ажурирању
актуелних садржаја
на сајту и Фб
страници ПУ

Већа заступљеност у
локалним писаним
медијима

Јасна подела
задужења и задатака
од стране
руководиоца, Јасно
упознавање са
правима и обавезама
свих запослених и
поступцима у случају
неиспуњавања
обавеза (састанак
свих структура
заспослених)

Сви запослени
имају подједнака
права и
одговорности.

Јасна подела
задужења у оквиру
тимова
-Поштовати
хронолошки принцип
приликом давања
задужења (сваке
године задужења
добија неко други)
Директор организује
састанак са
координаторима свих
тимова.

Директор,
координатори
тимова

Септембар 2019
– јул 2020.

Анкета о процени
задовољства
запослених;
На основу
извештаја о раду
тимова и записника
и извештаја о раду
ПУ.

Јавно похваљивање
свих запослених.
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Област промене: Управљање и организација
Развојни циљ

Активности

Носиоци

Динамика

Начин
праћења

Опремање
фискултурне сале
Изградња
фискултурне сале
у склопу главног
објекта
предшколске
установе

Повећање
капацитета ПУ,
пријем деце млађе
од годину дана у
вртић, отварање
нових група

Програм
физичких
активности за
децу
предшколског
узраста,
реализација
Посете спортских
клубова,
удружења нашем
вртићу,
демонстрирање
садржаја
Опрема за
новоизграђени
простор
Нова радна места
обезбедити

Директор,
секретар, стручни
сарадници,
васпитачи

Директор,
секретар, стручни
сарадници

До краја
2019.године

До краја
2019.године

Извештај о
реализацији
годишњег плана
рада ПУ,
непосредан увид

Непосредан увид,
Годишњи извештај
о раду ПУ

Ускладити план и
програм рада ПУ,
као целокупну
документацију са
новом радном
организацијом.

8.7. Тим за самовредновање
Самовредновање и вредновање рада ПУ спроводи се ради унапређивања рада и оно
представља један од механизама обезбеђивања квалитета. Резултати самовредновања ПУ
представљају основу за израду акционих планова и развојног плана ПУ. Чланови тима за
самовредновање су: Директор – Славица Јанковић, Психолог Марија Стојановић, Логопед
– Јелена Блажевић-Богдановић, Васпитач –Валентина Јанковић, Николета Благојевићваспитач, Васпитач – Ана Тегелтија, Медицинска сестра – Вера Мишић, Јелена
Миљковић-васпитач, Невена Миловановић-васпитач и представник родитеља.
Тим за самовредновање је предходне радне године извршио самовредновање области
Професионална заједница учења. На основу добијених резултата, као и на основу процене
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дешавања у предходном периоду од стране чланова тима, тим предлаже да област
вредновања у наредној години буде Управљање и организација.
Такође тим је у сарадњи са Активом за развојно планирање и Тимом за обезбеђивање
квалитета и развој установе донео Акциони план унапређења области професионална
заједница учења.
Акциони план након обаљеног самовредновања у 2018/19.години
На радионици коју су заједно реализовали Тим за самовредновање, Актив за развојно
планирање и Тим за подизање квалитета рада и развој установе предложене су следеће
мере за унапређење квалитета рада установе.
Кључно
Циљ
питање
добијено на
основу
резултата
самовреднов
ања

Како ћемо то Ко ће све Временска
постићи/активн учествова динамика?
ости?
ти у томе?

Како
ћемо
знати да
смо
успешно
реализова
ли
задатак?
Како постићи Сви
-Јасна подела
-Директор, -Анкета о
приближно
запослени
задужења и
сви
Август/септе процени
равномерну
имају
задатака од
запослени мбар,
задовољст
расподелу
подједнака
стране
јануар/фебруа ва
права
и права
и руководиоца
Координат р, јун
запослени
одговорности одговорност -Јасно
ори
-током радне х
свих
и.
упознавање са
тимова
године
-на основу
запослених?
правима и
-сви
-према плану извештаја
обавезама свих
чланови
рада тимова
о раду
запослених и
тима и
тимова и
поступцима у
актива
записника
случају
и
неиспуњавања
извештаја
обавеза (састанак
о раду ПУ
свих структура
заспослених)
-Уважавање
обавеза осталих
структура
запослених
-јасна подела
задужења у
оквиру тимова
-Поштовати
хронолошки
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Како можемо
пружити
подршку
новим
радницима
да се лакше
уклопе
у
нову
средину?

Новопридош
лим
радницима
се
пружа
потпуна
подршка у
раду
и
прилагођава
њу на нову
средину.

принцип
приликом давања
задужења (сваке
године задужења
добија неко
други)
-Директор
организује
састанак са
координаторима
свих тимова
-Јавно
похваљивање
свих запослених
-Израдити план
за подршку у
раду и
прилагођавању
на нову средину:
упознавање са
запосленима,
просторијама
установе,
организацијом
рада и режимом
дана, са радом у
групи и вођењем
документације,
упознати га са
његовим
задацима и
одговорностима
-Указивање на
значај сарадње са
искуснијим
колегама и
прихватање
њихових савета

Како постићи
да приликом
планирања
развоја ПУ
уважимо
перспективе
свих

Сви
учесници су
укључени у
планирање и
развијање
рада
установе.

-Кроз
интензивније
састанке,
радионице свих
структура
(запослених,
родитеља и

Ментор,
директор,
стручна
служба,
колегиниц
е из групе
Сви
запослени

Током целе
године, а
посебно
непосредно
по доласку
нових
радника

Извештаји
о раду
ментора и
приправни
ка,
упитник за
приправни
ка
Нови
радници
су се
уклопили
у нову
средину и
поштују
своје
колеге и
њихово
радно
искуство

Директор,
запослени,
родитељи,
локална
средина

Током целе
године

Записници
о раду
тимова и
актива,
извештаји,
анкете,
дневници
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учесника
(свих
запослених,
наших
корисника,
локалне
средине)?

Како
подстаћи
запослене да
чешће
преиспитују
своје
компетенције
у складу са
професијом.

представника
локалне средине)
уз уважавање
предлога свих
учесника
-Укључивање
родитеља у рад
свих тимова
На већима давати
предлоге за
конкретне
активности –
кутија за
сугестије
-Указивање на
могућност
отворених врата
– боравка
родитеља у
групи ради
упознавања са
радом установе
Компетенциј
е запослених
су у складу
са улогама и
одговорност
има
запослених.

На које све Сарадња

-Указивање на
потребу чешћег
преиспитивања
својих
компетенција и
на значај истог
-Обавезна
самоевалуација
на крају радне
године и израда
плана стручног
усавршавања на
основу
самоевалуације
-Повећати
индивидуални
саветодавни рад
директора са
запосленима, а
смањити
уопштено
излагање на већу
Заједнички

рада

Сви
запослени

Јун и по
потреби
током целе
године

Упитник
за процену
компетенц
ија,
дневници
рада,
извештаји
о
стручном
усавршава
њу,
планови
стручног
усавршава
ња,

Септембар

Записници

Директор
и
васпитачи
појединач
но

Директори
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начине
можемо
да
сарађујемо са
школама из
окружења
како
би
постигли
континуитет
између пп-а
и школе?

између ПУ и
школа
доприноси
остваривању
континуитет
а
дечијих
искустава.

састанак
директора,
стручне службе,
и представника
учитеља и
васпитача на
крају радне
године да би се
донео заједнички
план сарадње ПУ
и ОШ за наредну
радну годину
(заједнички
састанци,
заједничке
активности,
указивање на
значај међусобне
сарадње и
транзиционог
периода

, стручна
служба,
васпитачи
и учитељи

(израда
плана)
Током године
(реализација
планом
предвиђених
активности)

са
састанака,
дневници,
фотографи
је

Табеларни приказ плана самовредновања области Управљање и организација у
2019/20. години:
Временски
оквир

Циљеви

Активности

Носиоци

Исходи

Информисати
чланове тима о
досадашњем
раду и
мотивисати их
за активно
приступање
свим задацима.
Изабрати
координатора
тима

-Информисање
чланова о
досадашњем
раду Тима за
самовредновање;
- Упознавање
чланова тима са
потребном
документацијом,
приручницима и
подела
задужења. Избор
координатора.

Педагог,
чланови
тима за
самовредно
вање

Август/сеп
тембар

Сви чланови
тима су
упознати са
процесом
самовреднова
ња, као и
досадашњим
активностима
тима.

Упознавање
чланова са
целокупном
процедуром

- Одабир
техника и
инструмената за
самовредновање

Тим за
самовредно
вање,
педагог,

Септембар
/фебруар
текуће
радне

У процесу
вредновања
квалитета
рада ПУ у

Инструменти и
технике
самовредновања
Записник са
седнице Тима,
Извештај Тима
за
самовредновање

Записник са
седнице Тима,
Извештај Тима
за
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самовредновањ
а и вредновања
у прикупљању
података од
циљне
популације и
договор о
процесу
самоевалуације
у циљу
вредновања
области
Управљање и
организација и
обављање
самовредновањ
а.

Препознавање
показатеља на
којима треба
радити како би
побољшали
рад установе у
оквиру области
Управљање и
организација.

области
Управљање и
организацијаПрипрема
материјала;
-Подела
инструмената
циљним
групама;
- Прикупљање
података;
- Статистичка
обрада података;
- Прикупљање
доказа из
документације
Установе за
вредновање ових
области
-Квалитативна
обрада података
који су
прикупљени и
процена општег
стања у
предшколској
установи.
-Израда
извештаја о
самовредновању
изабране
области
-Изношење
конкретних
предлога за
унапређење
вредноване
области
-Израда
Акционог плана
-Покретање
конкретних
акција;
- Праћење
реализације;
- Извештавање о
постигнутим
резултатима

запослени,
родитељи,
локална
заједница

године

оквиру
самовредновање
области
Управљање и
организација ,
укључене су
све интересне
групе са
циљем
сагледавања
јаких и
слабих страна
рада ПУ у
оквиру ове
области

Тим за
самовредно
вање,
Васпитачи,
стручни
сарадници

Мај 2018.август
2018.

На основу
процене
квалитета
рада ПУ у
оквиру
вредноване
области, тим
доноси
конкрете
предлоге за
унапређење
ове области и
израђује
Акциони
план за
унапређење
квалитета
рада
Установе

- Извештај тима
за
самовредновање
- Акциони план
за унапређење
квалитета рада
Установе након
обављеног
самовредновања
-Годишњи
извештај о
извршењу плана
рада ПУ.
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након
обављеног
самовреднова
ња

8.8. Стручни актив за развијање предшколског програма
Чланови актива су: Драгана Живковић – васпитач, Марија Стојановић-психологкоординатор, Марина Марковић - васпитач, Татјана Цветковић - васпитач, Марина
Адамовић - васпитач, Славица Перић - васпитач, Сладинка Милетић- васпитач, Милица
Ђорђевић– медицинска сестра – васпитач, представник родитеља.
Циљ: Тим креира Предшколски програм на основу увида у потребе и специфичности
предшколске установе.
Задаци:
 Разрада предшколског програма урађена је на начин који осликава специфичност и
особеност реализовања васпитно-образовног рада у предшколској установи.
 Постоји разрађена стратегија праћења и вредновања остваривања предшколског
програма.
 Предшколски програм се мења према потребама или променама у Закону
(усклађивање);
Време
реализације
Август/
септембар
2019. год. и
током године

Активности/теме
Избор координатора
Процена остварености и
квалитета садржаја
Предшколског програма

Праћење реализације
Предшколског програма и
сачињавање акционог плана
за унапређење Предшколског
Јун 2020.год.
програма

Октобар
2019.год.

Јун/август
2020.год.

Предлог унапређења
Предшколског
програма/годишњи извештај о
раду актива

Начин праћења

Носиоци
реализације

Записник

Чланови Тима

Записник

Чланови Тима

Записник

Чланови Тима

8.9. Тим за сарадњу са породицом и друштвеном средином
Чланови тима су: Милица Ђорђевић-медицинска сестра-васпитач, Светлана Јевтићваспитач -координатор, Марија Живановић-васпитач, Маја Илић-васпитач, Валентина
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Јанковић-васпитач, Марина Марковић-васпитач, Дијана Станковић-васпитач, Александра
Милићевић-васпитач, Сладинка Милетић-васпитач, Јелена Милошевић-васпитач,
представник родитеља.
Табеларни приказ плана рада Тима у 2019/20. години:
Циљеви

Активности
Избор
координатора
тима, план рада
тима

Породица је
један од
најважнијих
агенаса свих
видова
психичког,
физичког и
духовног развоја
детета. Стога је
најважнији циљ
успостављање
добре двосмерне
комуникације
између
предшколске
установе и
родитеља.
Такође, важно
нам је да добро
функционишемо
, радимо и
развијамо се у
средини у којој
живимо.

Организовање
радионица,
трибина,
предавања за
родитеље
Организовање
заједничких
дружења
родитеља, деце,
васпитача
(посебно у оквиру
Дечије недеље,
Недеље здраве
хране, Еко
недеље)
Учешће у
манифестацијама
које организује
локална заједница,
подршка родитеља
приликом учешћа
на Фестивалу
цвећа и меда,
Пролећним
спортским играма
у Петровцу на
Млави, Фестивалу
традиционалних
игара и модерног
плеса у
Пожаревцу и др.
Учешће
у
истраживачком
раду који установа
спроводи
ради

Носиоци

Временски
оквир

Исходи

Инструменти и
технике
самовредновања

Чланови
тима

На почетку
радне
године

Сарадња са
породицимо се
планира
благовремено

Записник са
седнице Тима

У току
године

Родитељима се
пружа
благовремена
стручна
подршка за
сва питања
везана за
дечији развој и
напредовање

Записник са
седнице Тима,
Књиге
рада,Извештај о
реализацији ПУ

У току
године

Родитељи су
нам стална
подршка у
реализацији
васпитнообразовних
активности у
току године.

Записник са
седнице Тима,
Књиге
рада,Извештај о
реализацији ПУ

Чланови
тима,
стручни
сарадници

У току
године

Родитељи
заједно са ПУ
учествују у
припреми и
реализацији
ућешћа деце на
манифестација
ма

Записник са
седнице Тима,
Књиге рада,
Извештај о
реализацији ПУ

Чланови
тима,
стручни
сарадници

У току
године

Родитељи дају
своје мишљење
и предлоге за
рад ПУ, кроз

Записници са
седница Тимова,
Извештај о
реализацији ПУ

Чланови
тима,
стручни
сарадници

Чланови
тима,
стручни
сарадници
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добијања
података,
ради
унапређивања
рада установе.
Израда извештаја
о раду тима

самовредновањ
е, развојно
планирање.

Координатор
, чланови
тима

На крају
радне
године

Евалуација
постигнутих
циљева.

Записник са
седнице тима

8.10. Тим за безбедност
Чланови тима: Драгана Бранковић-виши санитарни техничар-координатор тима,
Славица Јанковић - директор, Славица Перић-васпитач, Надица Јевтић-васпитач, Богдан
Милић – економ, Драган Коцмановић - домар, Драгана Тишановић - главни кувар, Весна
Милорадовић - спремачица, Јелена Цветковић – медицинска сестра-васпитач, Оливера
Живковић-васпитач, Катарина Милићев-васпитач, Радица Миленковић-медицинска
сестра-васпитач.
Табеларни приказ плана рада Тима у 2019/20. години:
Циљ

Повећати ниво
безбедности у
установи,
створити
безбедну и
сигурну средину
за дечји раст и
развој.

Активности

Носиоци

Временски
оквир

Исходи

Инструменти и
технике
самовредновања

На почетку
радне
године

Мере за
безбедност ПУ
се
благовремено
планирају

Записник са
састанка тима

Записник са
састанка тима

Записник са
састанка тима

Избор
координатора
тима, план рада
тима

Чланови
тима

Анализа
постојећег стања у
установи
(укључивање свих
структура у ову
процену);

Чланови
тима,
координатор
, директор,
домар

На почетку
радне
године

Мере за
безбедност ПУ
се
благовремено
планирају и
предузимају

Чланови
тима,
координатор
, директор,
домар

У току
године

ПУ је сигурна
и безбедна
средина за све

Чланови
тима,
координатор
, директор,
домар

У току
године

ПУ је сигурна
и безбедна
средина за све

Записник са
састанка тима

Координатор

На крају

Анализа

Записник са

Планирање акције
на основу увида у
постојећу
ситуацију;
Стално
евалуирање
постојеће
ситуације и
предузимање мера
у складу са
резултатима
Израда годињег
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извештаја о раду
тима

тима, остали
чланови

радне
године

предузетих
мера и акциони
план за даље
активности

састанка тима

8.11.Тим за професионални развој
Чланови тима у радној 2019/20.години су: Маја Илић-васпитач-координатор, Славица
Јанковић – директор ПУ, Јелена Бажевић-Богдановић-логопед, Милена Ђуричићваспитач, Жаклина Гајић-васпитач, Јелена Цветковић-мед.сестра-васпитач, Милица
Ђорђевић-мед.сестра-васпитач, Милица Јовановић – медицинска сестра – васпитач, Ивана
Настасовић-васпитач.
ПЛАН РАДА ТИМА у 2019/20. години:
Исходи

Инструменти
и технике
самовреднова
ња

Јул/август

ПУ прати и
евалуира
сопствени рад и
на основу тога га
унапређује.

Записници са
састанака
тима;
Годишњи
план рада ПУ
и извештај.

Записници са
састанака
тима;
Професионал
ни портфолио
запосленихпланови СУ.
Записници са
састанака
тима;
Извештај о

Циљеви

Активности

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

Подршка
запосленом
приликом
евалуирања
сопствене
праксе
Израда плана за
унапређивање
професионалних
компентенција.

Чланови
тима,
стручни
сарадниц
и

У току
године, по
птреби

Запослени
планирају
професионални
развој на основу
самопроцене
сопствених
компентенција.

Пратити потребе
и приоритете
ПУ(на основу
екстерног,

Чланови
тима,
директор

У току
године

Професионални
развој васпитача
заснован је на
унапређивању

Помоћ
запосленима
приликом
израде
индивидуалних
планова
стручног
усавршавања и
употпуњавања
професионално
г портфолиа.
Планирање и
организација
екстерних и
интерних

Носиоци

Временски
оквир

70

облика СУ
запослених.

интерног
вредновања
квалитета рада
установе, личне
самопроцене
запослених)
У складу са тим
организује СУ за
запослене.
Пружање
подршке
менторима
и
приправницима
у планирању и
реализацији
програма
за
увођење у посао
приправника;
Праћење
и
Пружање
вредновање
помоћи
заједничког рада
приправницима ментора
и
у припремању и приправника;
извођењу в-о
Пружање
рада.
подршке
приправницима
у припреми за
полагање испита
за лиценцу.

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;

вештина и
компентенција
васпитача са
циљем
унапређења
квалитета в-о
рада, самим тим
и развоја и
постигнућа деце.

Координа
тор,
остали
чланови

Чланови
тима,
стручни
сарадниц
и

У току
године, по
потреби

У току
године

Увођење
приправника у
посао
подразумева
организован
процес кроз који
приправник
стиче сазнања из
свих области
потребнх за
квалитетно
обављање посла.
Пу пружа
запосленом
континуирану,
систематску
подршку и
праћење у
професионалном
развоју.
Запослени је
рефлексивни
практичар и
истраживач који
своја
професионална
убеђења базира
на критичком
мишљењу.

раду ПУ.

Записници са
састанка
тимова; Увид
у педагошку
документациу
приправника.

Записници са
станака тима;
Известај ПУ о
стручном
усавршавању.
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8.12.Тим 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, Вера Мишић,
медицинске сестра - васпитач, Гордана Перић-васпитач, Оливера Живковић-васпитач,
Катарина Милићев-васпитач, Тегелтија Ана-васпитач и Раница Милојковић-васпитач.
Представник родитеља и локалне самоуправе.
ПЛАН РАДА ТИМА у радној 2019/20. години:
Циљеви

Активности

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.

Носиоци

Чланови
тима

Увид у рад
стручних
органа и
тимова,
предлози за
унапређење.

Прати рад
стручних
Координат
органа ПУ;
ор, чланови
Предлаже мере
тима,
за ефикасније
директор,
функционисањ
стручни
е стручних
сарадници
органа,
тимова.

Учешће у
процесу
самовреднова
ња у ПУ

Прати рад
тима за
самовреднова
ње;
Координат
Учествује у
ор, чланови
прикупљању и
тима
анализи
података;
Предлаже мере

Временски
оквир

Исходи

Инструменти и
технике
самовредновања

Август/
септембар

ПУ прати и
евалуира
сопствени
рад и на
основу тога
планира
унапређење.

Записници са
састанка тима.

У току
године

У току
године

Стручни
органи и
тимови
ефикасно
обављају
своје задатке.
Међусобно
су повезани
приликом
реализације
заједничких
циљева и
задатака.
Пу стално
прати,
анализира и
процењује
властиту
успешност у
раду и на
основу тога
унапређује в-

Записници са
састанка тимаова.

Записници са
састанка тимова.
Извештај о
самовредновању и
план унапређења.
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Реализација
Развојног
плана ПУ

Реализација
Предшколског
програма и
Годишњег
плана рада
установе

за унапређење
квалитета рада
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.
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.

о рад.

Координат
ор, чланови
тима,
педагог,
директор

Координат
ор, чланови
тима,
стручни
сарадници

У току
године

Циљеви и
задаци
предвиђењни
Развојним
планом,
основ су за
даље
планирање
рада ПУ.

Записници са
састанка тима.
Акциони план и
извештај актива за
развојно планирање.

У току
године

Предшколск
и програм и
Годишњи
план рада
осликавају
реалне
потребе и
приоритете у
реализацији
в-о рада у
ПУ.

Записници са
састанка тима.
Предшколски
програм, Годишњи
план рада и
извештај о раду ПУ.
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8.13. Тим за маркетинг предшколске установе и креативно уређење простора
Чланови тима:Марина Адамовић-васпитач, Марија Живановић-васпитач, Маја
Богосављевић-васпитач, Лидија Живковић-васпитач, Ивана Настасовић-васпитач, Маја
Илић-васпитач, Славица Перић-васпитач, Светлана Јевтић-васпитач, , Александра
Милићевић-васпитач, Богдан Милић-економ, представник родитеља.
Циљ: Естетски пријатан простор, подстицајан за дечји боравак и активности, израда
дидактичких средстава.
Задаци:
 Уређење заједничких просторија у централном објекту (хол установе, главни пано,
зборница, кутак за родитеље и других просторија од непосредне важности за
спровођење васпитно-образовних активности).
 Тематско уређење главног паноа.
 Израда дидактичких средстава за рад са децом, подршка редовним васпитнообразовним активностима, богаћење простора.
Време
Начин
Носиоци
Начин
Активности
реализације
реализације
реализације
праћења
Увид у
естетски
изглед
простора
Увид у
естетски
изглед
простора
Увид у
естетски
изглед
простора

Август 2019.

Уређење централног паноа и
других паноа који су заједнички у
централном објекту

Креативне
радионице

Чланови тима за
креативно
уређење простора

Октобар 2019.

Уређење простора у централном
објекту у току Дечје недеље и
Недеље здраве хране (према
потреби)

Креативне
радионице

Чланови тима за
креативно
уређење простора

Новембар
2019.

Уређење простора у централном
објекту поводом Дана вртића

Креативне
радионице

Чланови тима за
креативно
уређење простора

Децембар
2019.

Уређење главног паноа у холу
централног објекта тематским
групним радовима (у складу са
годишњим добом и предстојећим
зимским празницима)

Креативне
радионице

Чланови тима за
креативно
уређење простора

Увид у
естетски
изглед
простора

Јануар 2020.

Уређење зборнице васпитача,
кутка за родитеље, израда
дидактичких материјала

Креативне
радионице

Чланови тима за
креативно
уређење простора

Увид у
естетски
изглед
простора

Април 2020.

Уређење централног паноа, кутка
за родитеље, израда дидактичких

Креативне
радионице

Чланови тима за
креативно

Увид у
естетски
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материјала

Јул 2020.

Преуређивање заједничког
простора, према потребама

уређење простора

Креативне
радионице

Чланови тима за
креативно
уређење простора

изглед
простора
Увид у
естетски
изглед
простора

8.14. Стручна служба Предшколске установе
Стручну службу Предшколске установе чине: педагог и логопед, који су запослени на
пуно радно време и психолог који ради 50% радног времена.
Стручни сарадници учествују у пословима:










планирања и програмирања васпитно- образовно рада, односно васпитно-образовног
рада,
праћења и вредновање образовно-васпитног рада, односно васпитно-образовног рада,
рада са васпитачима, односно наставницима,
рада са децом, односно ученицима и полазницима,
рада са родитељима, односно старатељима,
рада са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем
детета, односно ученика,
рада у стручним органима и тимовима,
сарадње са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне
самоуправе,
вођења документације, припреме за рад и стручно усавршавање.

ЦИЉ

Стручни сарадници установе применом теоријских и практичних сазнања
педагогије,психологије и логопедије као науке, доприносе остваривању и унапређивању
образовно-васпитног рада у установи у складу са циљевима и принципима васпитања и
образовања.
ЗАДАЦИ СТРУЧНИХ САРАДНИКА ПЕДАГОГА, ПСИХОЛОГА И ЛОГОПЕДА







Стварање оптималних услова за развој деце и остваривање васпитно-образовног рада,
Учествовање у праћењу и подстицању развоја детета,
Подршка јачању васпитачких компетенција и њиховог професионалног развоја,
Учествовање у праћењу и вредновању васпитно - образовног рада и предлагање мера
које доприносе обезбеђивању ефикасности, економичности и флексибилности рада
установе,
Подршка отворености установе према педагошким иновацијама,
Превенција говорно-језичких поремећаја,
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Стимулација говорно-језичког развоја када је он испод нивоа и стандарда за
одговарајући узраст детета,
Идентификовање деце са говорно-језичким поремећајем,
Корекција постојећих говорно-језичких поремећаја: дисфазија, муцање или
брзоплетост, дислалија, дизартрија, дисфонија ученика,
Корекција поремећене функције читања и писања ученика,
Подршка јачању васпитачких компетенција упућивањем у проблеме говорно језичких
поремећаја и спровођење корекционог поступка,
Сарадња са осталим стручним сарадницима и васпитачима у циљу обезбеђивања
оптималних услова за развој деце, односно ученика са тешкоћама у
психофизиолошком развоју,
Саветодавни и инструктивни рад са родитељима деце.
Развијање сарадње установе са породицом и подршка васпитним компетенцијама
родитеља, односно старатеља,
Сарадња са другим институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним
организацијама од значаја за установу,
Стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке и психолошке науке и
праксе.

8.14.1. План рада стручног сарадника – психолога
I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА
1. Учествовање у припреми и изради Годишњег плана рада установе;
2. Учествовање у припреми и изради плана самовредновања рада предшколске
установе, индивидуалних васпитно-образовних планова за децу по потреби;
3. Учествовање у осмишљавању и изради акционих планова и предлога пројеката који
могу допринети унапређивању квалитета васпитања и образовања;
4. Израда годишњег плана рада и месечних планова рада психолога, плана сопственог
стручног усавршавања и професионалног развоја
5. Учествовање у изради Програма стручног усавршавања ПУ “Мајски цвет”.
II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ 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;
2. Учествовање у континуираном праћењу и подстицању напредовања деце у развоју
и учењу;
3. Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и ИВОП-а по потреби;
4. Учешће у изради Извештаја о раду предшколске установе;
5. Иницирање различитих истраживања ради унапређивања васпитно-образовног рада
установе, нарочито у оквиру процеса самовредновања рада и развојног планирања.
III РАД СА ВАСПИТАЧИМА
1. Пружање помоћи у упознавању, подстицању и праћењу свих компонената развоја
личности детета. Саветодавни рад усмерен ка унапређивању процеса праћења и
посматрања дечјег напредовања. Иницирање и пружање стручне подршке васпитачима у
коришћењу различитих метода, техника и инструмената праћења деце;
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2. Саветодавни рад усмерен ка стварању психолошких услова за подстицање
целовитог развоја деце;
3. Пружање подршке васпитачима у припреми, планирању и реализацији непосредног
васпитно-образовног рада са децом;
4. Пружање смерница васпитачима припремних предшколских група за рад са децом
након иницијалне процене свеукупног развоја деце;
5. Пружање подршке јачању васпитачких компетенција у областима: комуникација и
сарадња, тимски рад, подршка деци и породици, подршка развоју личности детета,
индивидуализација рада, инклузивно образовање, групна динамика, самовредновање рада;
6. Пружање подршке васпитачима за рад са децом којима је потребна додатна
подршка;
7. Пружање подршке васпитачимау формирању и вођењу дечјег колектива, указивање
на психолошке узроке поремећаја интерперсоналних односа у групама и предлагање мера
за њихово превазилажење;
8. Пружање подршке васпитачима у раду са родитељима, односно старатељима;
9. Саветодавни рад са васпитачима давањем повратне информације о посећеној
активности, као и предлагањем мера за унапређење праћеног сегмента васпитнообразовног процеса;
10. Пружање подршке васпитачима менторима и саветодавни рад са приправницима у
процесу увођења у посао и лиценцирања. Менторски рад са психолозима приправницима
у процесу увођења у посао и лиценцирања, по потреби;
11. Пружање подршке васпитачима у примени различитих техника и поступака
самоевалуације;
12. Учешће у организацији важних догађаја за установу, рад на уређењу установе.
IV РАД СА ДЕЦОМ
1. Учешће у организацији пријема деце, праћења процеса адаптације и пружање
подршке у превазилажењу тешкоћа адаптације;
2. Учешће у праћењу дечјег напредовања у развоју и учењу;
3. Учешће у идентификовању деце којој је потребна подршка у процесу васпитања и
образовања и осмишљавању и праћењу реализације индивидуализованог приступа у раду
са децом;
4. Учешће у структуирањугрупа;
5. Испитивање и процена општих способности деце, као и других аспеката развоја
деце (социо-емоционални), а нарочито деце која похађају припремни предшколски
програм;
6. Пружање подршке деци за коју се обезбеђује рад по ИВОП-у;
7. Рад са децом на унапређењу социјалних вештина (ненасилна комуникација,
конструктивно решавање проблема, уважавање различитости), као и обрада актуелних
тема са децом (полазак у школу, пријатељство...);
8. Пружање психолошке помоћи детету, групи, у акцидентним кризама;
9. Индивидуални рад са децом код којих постоје специфичне тешкоће (проблеми у
социјалном прилагођавању, поремећаји понашања, породични проблеми, специфични
страхови...).
10. Иницијална процена свеукупног статуса дететовог развоја – процена зрелости
детета
V РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
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1. Прикупљање података од родитеља, односно старатеља који су од значаја за
упознавање детета и праћење његовог развоја, а нарочито приликом уписа деце у вртић;
2. Саветодавни рад са родитељима, односно старатељима деце која имају различите
тешкоће у развоју, учењу и понашању;
3. Подршка јачању родитељских васпитних компетенција, нарочито информисањем о
психолошким карактеристикама њихове деце;
4. Едукација родитеља путем родитељских састанака, предавања, радионица,
индивидуалних разговора о различитим темама (припрема деце за вртић, адаптација,
припрема деце за полазак у школу, методе и технике васпитања, припремни предшколски
програм...);
5. Сарадња са родитељима, односно старатељима на пружању подршке деци која
похађају предшколску установу по ИВОП-у по потреби;
6. Оснаживање родитеља, односно старатеља да препознају карактеристике своје деце
које указују на њихове изузетне способности и сарадња на пружању подршке у
проналажењу различитих могућности подстицања и усмеравања њиховог развоја;
7. Сарадња са Саветом родитеља, по потреби, информисањем родитеља и давање
предлога по питањима која се разматрају на Савету;
8. Пружање психолошке помоћи родитељима, односно старатељима чија су деца у
акцидентној кризи.
VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА – ПЕДАГОГОМ И
ЛОГОПЕДОМ И САРАДНИЦИМА
1. Сарадња са директором, педагогом, логопедом и другим сарадницима на
пословима који се тичу обезбеђивања ефикасности, економичности и флексибилности
васпитно-образовног рада установе; на припреми докумената установе; у организовању
трибина, предавања, радионица за децу, запослене, родитеље;
2. Сарадња са педагогом и логопедом на припреми и реализацији разних облика
стручног усавршавања (предавања, радионице, прикази стручних чланака...) за запослене,
3. Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма за увођење у посао
приправника;
4. Редовна размена, планирање и усаглашавање заједничких послова са логопедом,
педагогом и другим сарадницима у установи.
VII РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
1. Учествовање у раду Васпитно-образовног већа и Актива васпитача припремних
предшколских група, Актива јаслених група, у раду педагошког колегијума;
2. Учествовање у раду Стручног актива за развојно планирање; тима за
самовредновање рада; тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања;
Стручног тима за инклузивно образовање, у раду Савета родитеља и Управног одбора по
потреби;
3. Учествовање у раду комисије за пријем деце;
VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА,
УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1. Сарадња са образовним, здравственим, социјалним и другим институцијама
значајним за остваривање циљева васпитно-образовног рада и добробити деце;
2. Сарадња са локалном заједницом и широм друштвеном средином на остваривању
циљева васпитно-образовног рада и добробити деце;
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3. Учествовање у раду Удружења стручних сарадника и сарадника ПУ Србије, Актива
директора и стручник сарадника, као и Актива стручних сарадника и сарадника ПУ
браничевског и подунавског округа;
4. Сарадња са психолозима и стручним сарадницима који раде у другим установама:
предшколске установе, школе, Центар за социјални рад, Здравствени центар, матични
факултет, заводи за вредновање и унапређење васпитно-образовног рада и др.
IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
1. Вођење евиденције о сопственом раду у следећој документацији: дневник рада
психолога, евиденција о раду са дететом у предшколској установи;
2. Вођење евиденције, по потреби, о извршеним анализама, истраживањима,
психолошким тестирањима, о посећеним активностима и инструктивном раду са
васпитачима, о раду тимова;
3. Припрема за све послове предвиђене годишњим планом и оперативним плановима
рада психолога;
4. Стручно усавршавање похађањем различитих облика екстерног и интерног
стручног усавршавања, разменом искуства и сарадњом са другим психолозима и стручним
сарадницима у образовању.
5. Остали послови по налогу директора.
8.14.2. План рада стручног сарадника педагога
Улога педагога усмерена је на тимски рад, а суштина свих наших настојања је
стварање заједнице деце и одраслих која се међусобним уважавањем, толеранцијом и
помагањем развија и учи.
Послови предшколског педагога могу се поделити у неколико категорија: на
послове усмерене на рад са децом, са васпитачима, са родитељима, са друштвеном
заједницом, сарадња са директором и рад у стручним тимовима. Педагог је део стручног
тима вртића, који уз њега чине још и психолог и логопед.
ПЕДАГОГ У ОДНОСУ НА ДЕТЕ
•
обавља послове везане за упис деце (учествује у пријему документације приликом
уписа у вртић, иницијалним разговорима са родитељима и децом, и формирању
васпитних група; прати новоуписану децу у времену адаптације);
•
организује и прати остваривање васпитно-образовног процеса (промишља и креира
квалитетне васпитно-образовне услове за сву децу у установи, предлаже начине и облике
обогаћивања васпитно-образовног процеса, предлаже и иницира промене које ће
допринети добробити детета;
•
прати развој деце (учествује у откривању њихових специфичних васпитних и
развојних потреба те предузима одговарајуће мере, сарађује по том питању с родитељима,
васпитачима, стручним сарадницима и надлежним специјалистичким службама).
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ПЕДАГОГ У ОДНОСУ НА РОДИТЕЉЕ И ПОРОДИЦУ
•
предлаже и подстиче вртићку сарадњу са породицом (разноврсни облици сарадње и
комуникације на нивоу установе);
•

подстиче осмишљено учествовање родитеља у васпитно-образовном процесу

•

саветује родитеље при одабиру најприкладнијег програма за дете

•

саветује и пружа подршку родитељима у питању васпитања и односа родитељ-дете

•

учествује у спровођењу анкета и упитника за родитеље

•
спроводи и/или учествује у организацији родитељских састанака и предавања за
родитеље
ПЕДАГОГ У ОДНОСУ НА ВАСПИТАЧЕ
•
прати, процењује и помаже васпитачима у унапређивању васпитно-образовног
процеса (мотивише васпитаче на увођење иновација у раду са децом, помаже васпитачима
у рефлексији васпитно-образовне праксе, промовише савремене методичке и
интеракцијске приступе у васпитно-образовном раду, прати просторно уређење соба,
других простора у којима деца проводе време и уопштено квалитет васпитно-образовног
рада)
•
помаже васпитачима у припреми вртићких приредби, манифестација, разноврсних
догађаја, као и код естетског уређења вртића
•

подршка је и помоћ васпитачима у комуникацији са родитељима

•

помаже у вођењу педагошке документације

•

подстиче стручна усавршавања као и професионални развој васпитача

•

помаже васпитачима– приправницима у раду

•

организује студентску праксу
ПЕДАГОГ У ОДНОСУ НА ДРУШТВЕНУ ЗАЈЕДНИЦУ

•
предлаже, организује и остварује различите облике сарадње са друштвеном
заједницом (сарадње с основним школама , са другим предшколским установама, сарађује
са Центром за социјални рад, сарађује са различитим културно – друштвеним
институцијама у виду обогаћивања програма васпитања и образовања
(Градска
библиотека, Градски музеј, Културни центар , Спортски центар, различите јавне службе –
полиција, ватрогасци), а с циљем организације приредби, представа, едукација, излета
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итд., сарађује и пружа подршку за све догађаје који су предвиђени Годишњим планом
рада установе (Дан вртића, обележавање пригодних датума, завршне приредбе и остали
догађаји планирани Годишњимпланом рада ПУ)
ПЕДАГОГ КАО ДЕО СТРУЧНОГ ТИМА
•

организује и спроводи интерна стручна усавршавања (током године)

•
заједнички ради на планирању, програмирању, организацији, реализацији и
евалуацији програмских садржаја у вртићу
•

сарађује на презентацији тј.представљању рада вртића у јавности

•

заједнички планира Васпитно-образовна већа, стручне састанке и радионице

•

сарађује у организацији акција, прослава, представа, излета

•
учествује у набавкама дидактичког материјала и унапређивању материјалних и
организацијских услова за остваривање процеса неге, васпитања и образовања
•
учествује у вођењу и чувању педагошке документације актива, тимова и других
поверљивих података везаних за васпитно-образовни рад.
Следи табеларни приказ садржаја рада према областима рада стручног сарадника
педагога:

I

Планирање и програмирање васпитно образовног рада

АКТИВНОСТИ
Учествовање у припреми развојног
плана установе, предшколског, плана
самовредновања предшколске
установе, индивидуалног образовног
плана за децу.
Учествовање у припреми концепције
годишњег плана рада установе
Учествовање у изради годишњег
плана рада предшколске установе и
његових појединих делова
(организација и облици 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,

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ДИНАМИКА
РАДА

САРАДНИЦИ

На почетку године
и у току године, по
потреби

Једном месечно,
по потреби
више пута

Директор,
логопед, чланови
тимова

Август /септембар

У току месеца

Директор,
секретар

Септембар 2019.
Јул, август 2020.

У току летњег
периода, на
почетку радне
године

Директор,
координатори
актива, тимова,
секретар
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програм заштите деце од насиља,
злостављања и занемаривања).
Учествовање у избору и планирању
реализације посебних,
специјализованих и повремених
програма
Пружање помоћи васпитачима у
развијању програма, планирању и
документовању ВО рада у васпитној
групи
Учествовање у припреми
индивидуалног образовног плана за
децу

На почетку радне
године

У току месеца

Директор,
васпитачи,
родитељи

По потреби

Током године

Васпитачи

По потреби

По потреби
током године

Планирање организације рада ПУ у
сарадњи са директором

На почетку радне
године

Једном
годишње

Учешће у планирању и организовању
појединих облика сарадње са другим
институцијама

По потреби

Током године

Директор

Учествовање у формирању васпитних
група и избора васпитача и
медицинских сестара у васпитне групе

На почетку радне
године

Једном
годишње

Васпитачи

Током године

Током године

Директор

Током године, по
потреби
На крају радне
године, по
потреби, током
године

Два до три пута
у току године

Директор

По потреби

Током године

Директор,
васпитачи

На почетку године

По потреби и
током године

Директор,
васпитачи

У току целе године

По потреби и
током године

Иницирање и учешће у иновативним
видовима планирања ВО рада
Учешће у планирању излета,
екскурзија, боравка деце у природи
Учешће у планирању и реализацији
културних манифестација, наступа
деце, медијског представљања и
слично
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
Учествовање у избору дидактичког
материјала у предшколској установи
Припремање плана посете стручних
сарадника ВО активностима у
предшколској установи
Припремање годишњег програма рада
и месечних планова рада стручних
сарадника
Припремање плана сопственог

На почетку године
и крајем месеца
На почетку године

Логопед,
директор,
васпитачи
Директор,
логопед,
васпитачи

Током године

Једном
годишње и
једном месечно
Једном
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стручног усавршавања и
професионалног развоја

II

годишње

Праћење и вредновање васпитно-образовног рада

АКТИВНОСТИ
Учествовање у праћењу и
вредновању ВО рада установе и
предлагање мера за побољшање
ефикасности, економичности и
успешности установе у
задовољавању развојних потреба
деце
Учествовање у континуираном
праћењу и подстицању
напредовања деце у развоју и
учењу
Праћење и вредновање примене
мера индивидуализације и
индивидуалног образовног плана за
децу
Учествовање у праћењу и
вредновању ефеката иновативних
активности и пројеката,
ефикасности нових организационих
облика рада у предшколској
установи
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.
Иницирање различитих
истраживања ради унапређивања
ВО рада установе и остваривања
послова
Учествовање у раду комисије за
проверу савладаности програма
увођења у посао васпитача,
стручног сарадника
Учествовање у истраживањима која
се спроводе у оквиру
самовредновања рада ПУ (израдом

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ДИНАМИКА
РАДА

САРАДНИЦИ

Сваког месеца

Током године

Директор, Тим за
самовредновање,
Актив за развојно
планирање, Тим за
подизање квалитета и
развој установе

Свакодневно

Током године

Васпитачи, логопед,
психолог

Недељно и
тромесечно

Током године

Васпитачи, психолог,
логопед, педагошки
асистент

По потреби

У току године

Васпитачи, стручни
сарадници, директор

На крају радне
године

Једном
годишње

Директор, стручни
сарадници,
координатори актива,
тимова

У току године

По потреби

Васпитачи, стручни
сарадници

У току године

Више пута у
току године

Директор, васпитачи

Према плану рада
Тима за
самовредновање

У току године

Чланови тима за
самовредновање
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инструмената процене,
дефинисањем узорка и
квалитативном анализом добијених
резултата).

III
АКТИВНОСТИ
Пружање помоћи васпитачима на
конкретизовању и
операционализовању циљева и
задатака ВО рада
Рад са васпитачима на
преиспитивању ВО праксе,
разматрање педагошких приступа
и конкретних проблема васпитне
праксе
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.
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
Укључивање у рад на естетском и
педагошком обликовању простора
ПУ а посебно простора у којима
бораве деца
Сарадња са васпитачима за израду
дидактичког материјала,
прикупљању и коришћењу
материјала

Рад са васпитачима
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ДИНАМИКА
РАДА

САРАДНИЦИ

У току године,
при почињању
етапног плана

По потреби,
више пута

Васпитачи,
медицинске сестреваспитачи

У току године

По потреби

Васпитачи,
медицинске сестреваспитачи

У току године

Једном у два до
три месеца

Логопед,психолог,
васпитачи,
медицинске сестреваспитачи

У току године

Према потреби и
плану педагошко
инструктивног
рада

Васпитачи,
медицинске сестреваспитачи

На почетку и
током године

Више пута у току
године

Тим за естетско
уређење простора
Васпитачи,
медицинске сестреваспитачи

Праћење начина вођења
педагошке документације
васпитача

Током целе године

Након периода
адаптације и на
3месечном нивоу

Саветодавни рад усмерен ка
стварању психолошких услова за
подстицање целовитог развоја

Током целе године

Једном, према
потреби, више
пута у току

Директор, психолог,
васпитачи,
медицинске сестреваспитачи
Васпитачи,
медицинске сестреваспитачи
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деце
Учешће у прилагођавању ритма
живота и рада у предшколској
установи специфичностима
узраста и потребама деце
Пружање стручне подршке
васпитачима усмерено и адекватно
и правовремено задовољавање
потреба детета или узрасне групе
(нега, подстицање игре и других
активности)
Пружање подршке васпитачима, у
планирању и реализацији
непосредног ВО рада са децом, а
нарочито у области прилагођавања
рада ВО потребама детета; избор
поступака посматрања и праћења
напредовања деце у учењу и
развоју, стварање подстицајне
атмосфере у групи, развијање
конструктивне комуникације и
демократских односа у групи
Пружање подршке јачању
васпитачких компетенција у
областима: комуникација и
сарадња, конструктивно решавање
сукоба и проблема, подршка
развоју личности детета,
организација средине и
дидактичког материјала
Упознавање васпитача са
карактеристикама игре и односом
игре и учења на предшколском
узрасту, психолошким
принципима успешног процеса
учења, групне динамике,
социјалне интеракције, природом
мотивације за учење, методама за
подстицање различитих врста
интелигенције, стиловима и
облицима учења, стратегијама
учења и мотивисања за учење
Саветовање васпитача у
индивидуализацији ВО рада на
основу уочених потреба,
интересовања и способности деце
Пружање подршке васпитачима за
рад са децом којима је потребна
додатна подршка. Координирање
израде и у сарадњи са васпитачем

године
На почетку
године, по
потреби касније

Према плану и
потреби група

Васпитачи,
медицинске сестреваспитачи

Током целе године

Према
педагошкоинструктивном
плану рада и
потребама група

Васпитачи,
медицинске сестреваспитачи

На почетку и
током године

Према
педагошкоинструктивном
плану

Васпитачи,
медицинске сестреваспитачи

Током године

Према плану за
стручно
усавршавање

Васпитачи,
медицинске сестреваспитачи

На стручним
скуповима

Према плану
стручног
усавршавања и
према потребама
васпитача

Васпитачи,
медицинске сестреваспитачи

На стручним
скуповима,
индивидуални
разговори

Недељно,
месечно, на
тромесечном
нивоу

Васпитачи,
медицинске сестреваспитачи

На почетку и
током године

Васпитачи,
медицинске сестреваспитачи, логопед,
психолог.

Током године
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и родитељем, тимско израђивање
педагошког профила детета.
Учествовање у развијању
индивидуалних образовних
планова коришћењем резултата
сопствених психолошких процена
и психолошких процена добијених
из других установа
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
осетљивости и предлагање
поступака који доприносе
њиховом развоју
Пружање подршке васпитачима у
формирању и вођењу дечјег
колектива, указивање на
психолошке узроке поремећаја
интерперсоналних односа у
групама и предлагање мера за
њихово превазилажење
Пружање подршке васпитачима у
раду са родитељима, односно
старатељима
Саветодавни рад са васпитачима
давањем повратне информације о
посећеној активности као и
предлагањем мера за унапређење
праћеног сегмента васпитно
образовног рада
Пружање помоћи васпитачима у
реализацији огледних и угледних
активности, односно примера
добре праксе, излагања на
састанцима већа, актива, стручним
скуповима и родитељским
састанцима
Увођење иновација у ВО рад на
основу научних сазнања о
психофизичком развоју деце и
процесу учења кроз инструктивни
рад са васпитачима
Оснаживање васпитача за тимски
рад кроз њихово подстицање на
реализацију заједничких задатака,
кроз координацију активности

У току године

Према исказаним
потребама

Васпитачи,
медицинске сестреваспитачи

У току године

Према потреби

Васпитачи,
медицинске сестреваспитачи

У току године

Више пута у току
године

Васпитачи,
медицинске сестреваспитачи

У току године,
свакодневно

Васпитачи,
медицинске сестреваспитачи

У току године на
стручним
окупљањима

Васпитачи,
медицинске сестреваспитачи

У току године

Васпитачи,
медицинске сестреваспитачи

У току године

Васпитачи,
медицинске сестреваспитачи
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стручних већа, тимова и комисија
Пружање подршке васпитачима
менторима и саветодавни рад са
приправницима у процесу увођења
у посао и лиценцирања.
Менторски рад са педагозима и
психолозима приправницима у
процесу увођења у посао и
лиценцирања
Пружање подршке васпитачима у
примени различитих техника и
поступака самоевалуације
Усмеравање васпитача у креирању
плана стручног усавршавања и
њиховог професионалног развоја

У току године, на
стручним већима,
активима

Васпитачи,
медицинске сестреваспитачи

Током године
На почетку године

IV
АКТИВНОСТИ
Учешће у организацији пријема деце,
праћења процеса адаптације и
подршка деци у превазилажењу
тешкоћа адаптације
Стварање оптималних услова за
индивидуални развој детета и пружање
помоћи и подршке

Једном годишње

Васпитачи,
медицинске сестреваспитачи
Васпитачи,
медицинске сестреваспитачи

Рад са децом
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ДИНАМИКА
РАДА

САРАДНИЦИ

Септембар,
октобар

Једном
годишње

Васпитачи и
медицинске
сестре

Током године

Свакодневно

Логопед

Идентификовање и рад на отклањању
педагошких узрока проблема у учењу
и понашању

Током године

Према потреби

Родитељи,
васпитачи

Учешће у праћењу дечјег напредовања
у развоју и учењу

Током године

Континуирано

Васпитачи

Током редовних
активности

Током године,
свакодневно

Васпитачи

Према потреби

Према плану
рада

ТИО

Промовисање, предлагање мера,
учешће у активностима у циљу
смањивања насиља, а повећање
толеранције и конструктивног
решавања конфликата, популарисање
здравих стилова живота
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
Учешће у структуирању васпитних
група
Израда педагошког профила и
пружање подршке деци за које се

На почетку
године
Према потреби

Једном
годишње
Једном и више
пута у току

Директор
Родитељи,
васпитачи, ТИО
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обезбеђује ВО рад по
индивидуализованом образовном
плану

године

Пружање подршке деци из осетљивих
друштвених група

Током године

Свакодневно

Центар за
социјални рад,
Дом здравља

Пружање психолошке помоћи детету
или групи, у акцидентним кризама

Према потреби

Током године

Родитељи

V

Рад са родитељима, односно старатељима

АКТИВНОСТИ
Прикупљање података од родитеља,
односно старатеља који су од значаја
за упознавање детета и праћење
његовог развоја
Припрема и реализација родитељских
састанака, трибина, радионица са
стручним темама
Организовање и учествовање на
општим и групним родитељским
састанцима у вези са организацијом и
остваривањем ВО рада

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ДИНАМИКА
РАДА

САРАДНИЦИ

На почетку и у
току године

Према
потреби, више
пута

Васпитачи

У току године

Према плану
рада

Васпитачи,
логопед

На почетку и у
току године према
плану

Више пута у
току године

Директор,
васпитачи и
медицинске
сестре

У току године

Једном

Тим за заштиту
од насиља,
директор

Пружање помоћи и подршке
родитељима у осмишљавању
слободног времена деце
Саветодавни рад са родитељима деце
која имају различите тешкоће у
развоју, учењу и понашању

У току године

Према потреби

У току године

Према потреби

Подршка јачању родитељских
васпитних компетенција, нарочито
информисањем о психолошким
карактеристикама њихове деце у
оквиру индивидуалних консултација и
облика групног психолошког
образовања родитеља
Сарадња са родитељима односно
старатељима на пружању подршке
деци која похађају предшколску
установу по индивидуалном

У току године

Према плану
рада

У току године

Током године

Упознавање родитеља, старатеља са
вежећим законима, конвенцијама,
протоколима о заштити деце од
занемаривања и злостављања и другим
документима од значаја за правилан
развој деце у циљу представљања
корака и начина поступања установе

Чланови тима за
подршку
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образовном плану
Учествовање у реализацији програма
сарадње установе са родитељима
односно старатељима деце (општи и
групни родитељски састанци и друго)
Сарадња са саветом родитеља по
потреби, информисањем родитеља и
давањем предлога по питањима која се
разматрају на савету
Пружање психолошке помоћи
родитељима, односно старатељима
чија су деца у акцидентној кризи

VI

На почетку и
током године

У току године

Према плану рада
Савета родитеља
Према потреби

Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и
пратиоцем детета

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Сарадња са директором и стручним
сарадницима на пословима који се
тичу обезбеђивања ефикасности,
економичности и флексибилности
ВО рада установе,а нарочито у вези
са: распоредом рада васпитача по
групама, избором васпитача
ментора и друго. Предлагање нових
организационих решења ВО рада.

На почетку године и
током радне године

Сарадња са директором, стручним
сарадницима на истраживању
постојеће ВО праксе и
специфичних проблема и потреба
установе и предлагање мера за
унапређење
Сарадња са директором и стручним
сарадницима у оквиру рада
стручних тимова и комисија и
редовна размена информација
Тимски рад на проналажењу
најефикаснијих начина
унапређивања педагошке
документације установе
Сарадња са директором и стручним
сарадницима на припреми
докумената установе, прегледа,
извештаја и анализа
Сарадња са директором и стручним
сарадницима у организовању

ДИНАМИКА
РАДА

САРАДНИЦИ

Према потреби

Директор

Током године

Према потреби

Васпитачи,
медицинске
сестре

Током године

На седницама,
састанцима

ПК, Веће,
Активи, тимови,
комисије

Током године

Најмање једном
у 3 месеца

Васпитачи

На крају, почетку и
према потреби у
току године

Више пута у
току године

Директор

У току године

Према плану
СУ, сарадње са

Тим за сарадњу са
породицом
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трибина, предавања, радионица за
запослене, родитеље
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
Учествовање у раду комисије за
проверу савладаности програма за
увођење у посао васпитача,
односно стручног сарадника
Редовна размена, планирање и
усаглашавање заједничких послова
са другим стручним сарадницима у
установи
Сарадња са педагошким
асистентом и пратиоцем детета на
координацији активности у
пружању подршке деци, према
којој се примењује ИВОП

VII

породицом

У току године

Према потреби

У току године

Према потреби

Ментори

У току године

Према потреби

Логопед

Према потреби

Родитељи,
педагошки
асистент,
васпитачи

У току године

Рад у стручним органима и тимовима

АКТИВНОСТИ
Учествовање у раду тимова установе
који се образују ради остваривања
одређеног задатка, програма или
пројекта
Учествовање у раду васпитнообразовног већа (давањем саопштења,
информисањем о резултатима
обављених анализа, прегледа,
истраживања и других активности од
значаја за ВО рад и јачање
васпитачких компетенција)
Учествовање у раду стручних актива
за развојно планирање и развој
предшколског програма и педагошког
колегијума
Предлагање мера за унапређивање
рада стручних органа предшколске
установе

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ДИНАМИКА
РАДА

У току године

Према плану
тима

Координатори
тимова, чланови
директор

У току године

Према плану
Већа

Директор

У току године

Према
плановима
рада

Чланови и
координатори
актива, колегијума,
тимова

У току године

Према потреби

САРАДНИЦИ

VIII Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима
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и јединицом локалне самоуправе
АКТИВНОСТИ
Сарадња са образовним,
здравственим, социјалним и др
институцијама значајним за
остваривање циљева ВО рада и
добробити деце
Сарадња са локалном заједницом и
широм друштвеном средином за
остваривање циљева ВО рада и
добробити деце
Учествовање у раду стручних
удружења, њихових органа,
комисија, одбора
Сарадња са педагозима и
психолозима који раде у другим
установама, институцијама,
организацијама, удружењима од
значаја за остваривање ВО рада и
добробити деце: центар за
социјални рад, домови здравља,
заводи за патологију говора,
ментално здравље и др здравствене
установе, матични факултети,
заводи за вредновање и унапређење
ВО рада и др.
Учествовање у истраживањима
научних просветних и других
установа
Осмишљавање програмских
активности за унапређење
партнерских односа породице,
установе и локалне самоуправе у
циљу подршке развоја деце

IX

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ДИНАМИКА
РАДА

САРАДНИЦИ

У току године

Према
могућностима и
договору са
установама

Основне школе, ПУ
из окружења, ДЗ,
Центар за социјални
рад, Општина,
Културни центар,
библиотека и др.

У току године

Према плану
рада

У току године

Према потреби и
могућностима

У току године

Према плану
сарадње са
породицом и
друштвеном
средином

У току године

Према потреби

У току године

Према потреби

Тим за сарадњу са
породицом и
друштвеном
заједницом

Васпитачи, директор

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање
АКТИВНОСТИ

Вођење евиденције о сопственом раду у
следећој документацији: дневник рада
стручног сарадника и и евиденције о раду
са дететом у предшколској установи
Вођење евиденције о извршеним
анализама, истраживањима, посећеним
активностима и др.
Припрема за све послове предвиђене

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Током године

ДИНАМИКА
РАДА
Свакодневно

Током године

Свакодневно

Током године

Према плану

САРАДНИЦИ

91

годишњим програмом и оперативним
плановима рада стручног сарадника
Прикупљање и на одговарајући начин
чување и заштита материјала који садржи
личне податке о деци
Стручно се усавршава праћењем стручне
литературе и периодике, учествовањем у
активностима струковног удружења
(Друштво педагога/психолога Србије,
секције педагога/психолога у образовању,
подружнице), похађањем акредитованих
семинара, похађањем симпозијума,
конгреса и других стручних скупова,
разменом искуства и сарадњом са другим
стручним сарадницима.

рада
Током године

Континуирано

Током године

У зависности
од организације
рада

8.14.3. Годишњи програм рада стручног сарадника логопеда
I Планирање и програмирање васпитно образовног рада
 Израда годишњег програма рада логопеда и месечних оперативних планова рада
 Сарадња са васпитачима и медицинским сестрама-васпитачима у планирању рада
 Учествовање у припреми индивидуалног образовног плана за децу
 Учествовање у изради појединих делова годишњег плана рада предшколске
установе (организација и облици програма стручних органа и тимова, стручног
усавршавања, програма рада стручних сарадника, сарадње са породицом, сарадње
са друштвеном средином)
 Припремање плана сопственог стручног усавршавања и професионалног развоја
II Праћење и вредновање васпитно-образовног рада
 Учествовање у праћењу и вредновању васпитно-образовног рада установе и
предлагање мера за побољшање ефикасности и успешности установе у
задовољавању развојних потреба деце,
 Учествовање у праћењу и вредновању примене мера индивидуализације и
индивидуалног образовног плана за децу са тешкоћама у говорно- језичком развоју,
Праћење усклађености облика, метода и средстава васпитно-образовног рада са
потребама и могућностима деце са проблемима у говорно- језичком развоју
 Континуирана евалуација сопственог рада
III Рад са васпитачима
 Упознавање васпитача и медицинских сестара-васпитача са одступањима у
говорно-језичком развоју деце
 Пружање помоћи и подршке васпитачима у раду са децом која имају тешкоће на
неком од нивоа вербалне и невербалне комуникације,
 Пружање помоћи и подршке васпитачима у индивидуализацији васпитнообразовног рада, Сарадња и пружање подршке васпитачима у праћењу, вредновању
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и прилагођавању постављених циљева индивидуалних образовних планова у
складу са напредовањем деце са посебним образовним потребама,
Пружање подршке јачању васпитачких компетенција у областима комуникација и
сарадња и тимски рад са децом која имају специфичне говорно-језичке сметње
Пружање помоћи у праћењу и подстицању говорно-језичког развоја деце
Сарадња са васпитачима при изради дидактичког материјала

IV Рад са децом
 Праћење и подстицање говорно-језичког развоја деце
 Идентификовање деце којој је потребан корективни рад и организовање рада са
њима
 Третман неправилности у изговору појединих гласова, као што су умекшавања и
замењивање неких гласова из групе африката и фрикатива
 Вежбе логомоторике са децом у групи и индивидуално
 Превентивно – корективни рад са децом који се базира на подстицању и корекцији
изговора појединих гласова нашег језика
 Рад са децом код којих је изразито вербално заостајање условљено ометеним
психичким и физичким развојем, као што су болести, лакша ментална ометеност и
неадекватни социокултурни фактор (изузимају се деца чији матерњи језик није
службени и чије непознавање овог језика захтева посебан третман),
 Идентификовање даровите деце и стварање оптималних услова за њихов развој и
напредовање
V Рад са родитељима, односно старатељима
 Упознавање родитеља, односно старатеља о раду логопеда са децом на објективан
и њима разумљив и примерен начин уз уважавање културолошких, образовних и
других специфичности родитеља, односно старатеља,
 Пружање подршке родитељима у препознавању и разумевању говорно-језичких
проблема деце, односно ученика,
 Оснаживање родитеља, односно старатеља у области развоја говорно-језичких
способности деце,
 Сарадња са родитељима деце са посебним потребама и подстицање истих на
учествовање у изради индивидуалног образовног плана
 Пружање помоћи у осмишљавању слободног времена деце
VI Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и
пратиоцем детета
 Рад и радне задатке логопед остварује и изводи индивидуално, у стручним
тимовима и у сарадњи са стручним сарадницима, педагошким асистентом и
пратиоцем детета,
 Свакодневна сарадња са директором и стручним сарадницима на припреми
извештаја, планова, програма, пројеката, распореда рада и слично,
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Свакодневна сарадња са директором, стручним сарадницима на истраживању и
решавању специфичних проблема и потреба установе.

VII Рад у стручним органима и тимовима
 Учествовање у раду стручних органа, већа, педагошког колегијума и тимова
установе који се образују ради остваривања одређеног задатка, програма или
пројекта,
 Сарадња и размењивање информација са стручним сарадницима (психолог,
педагог) и учествовање у унапређивању васпитно-образовне праксе
 Информисање стручних органа о праћењу постигнућа деце којима је потребна
додатна подршка из домена рада логопеда
 Извештавање о резултатима обављених тестирања, испитивања и миниистраживања и предлагање одговарајућих мера.
VIII Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом
локалне самоуправе
 Сарадња са другим образовним, здравственим, социјалним установама (школама,
домовима здравља, специјализованим здравственим установама, општином,
министарством и др.) значајним за остваривање циљева васпитног рада,
 Сарадња са локалном самоуправом и широм друштвеном средином ради
остваривања циљева васпитног рада и добробити деце.
IX Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање
 Свакодневно вођење Књиге рада стручног сарадника
 Вођење евиденције о сопственом раду, реализацији планираних активности и раду
са децом,
 Вођење евиденције, по потреби, о извршеним анализама и истраживањима,
 Припрема за све послове предвиђене годишњим програмом и оперативним
плановима рада логопеда,
 Припремање и планирање свих облика рада са децом, васпитачима, родитељима,
припрема материјала за рад, истраживања, предавања, радионице и сл.
 Припремање и договарање са другим стручним сарадницима и институцијама о
заједничким задацима и активностима,
 Прикупљање и на одговарајући начин чување и заштита материјала који садржи
личне податке о деци,
 Стручно усавршавање праћењем стручне литературе и периодике, учествовањем у
активностима струковног удружења, похађањем акредитованих семинара,
симпозијума и других стручних скупова,
 Учествовање у организованим облицима размене искуства и сарадње са другим
стручним сарадницима дефектолозима и логопедима (активи, секције и др.).
Стручни сарадници су дужни да израде оперативне планове рада на месечном нивоу у
току радне године.
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9. Програмски садржаји органа Предшколске установе
9.1. Управни одбор
На основу Статута и Закона о основама система васпитања и образовања, Управни одбор
вршиће функцију у складу са законским прописима, а у складу са потребама Установе.
Чланови Управног одбора Предшколске установе ''Мајски цвет'' Велико Градиште, од
радне 2019/2020. године су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Марија Живановић – представник запослених, председник УО
Славица Перић – представник запослених
Раница Милојковић - представник запослених
Анкица Шипрага– представник родитеља
Mилена Димитријевић– представник родитеља
Владан Стевановић– представник родитеља
Милена Кеслер – представник локалне самоуправе
Татјана Симовић – представник локалне самоуправе
Татјана Ђокић - представник локалне самоуправе

Управни одбор:
 Доноси Статут предшколске установе и друге опште акте као и њихове измене;
 Доноси Годишњи програм рада установе, Предшколски програм, Развојни план и
усваја Извештаје о њиховој реализацији;
 Усваја Извештај о пословању Установе:
 Доноси финансијски план установе;
 Доноси тј. утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике
Србије;
 Расписује конкурс и бира директора Установе;
 Одлучује о располагању и коришћењу средстава Установе, у складу са Законом;
 Одлучује по приговору на решење директора;
 Разматра задатке васпитања и образовања и предузима мере за побољшање услова
рада и остваривања васпитно-образовног рада;
 Обавља и друге послове у складу са Статутом и Законом.
9.2. Годишњи оперативни план рада директора за радну 2019/20.годину
Програм рада директора огледаће се у следећем:
- Организацији благовременог почетка рада свих васпитних група у оквиру обима
делатности,
- Изради извештаја о оствареним програмским задацима у протеклој години и изради
Годишњег програма рада за наредну годину,
- Припремама седница Васпитно-образовног већа, учествује у раду стручних актива
установе, учествује у раду тимова и руководи састанцима Педагошког колегијума;
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- Стара се о остваривању Развојног плана установе;
- Организује педагошко-инструктивни увид и надзор и предузима мере за
унапређивање и усавршавање рада запослених;
- вођењу пословања и правилном функционисању свих облика васпитно- образовног
рада и исхрани деце,
- Рад и радне односе и обезбеђивање адекватне замене одсутних радника,
- Персоналним пословима, финансијама и функционисању основне делатности
предшколске установе,
- Висини цене боравка у накнади за исхрану у заједници са оснивачем који утврђује
цену боравка,
- Обиласку васпитних група, утврђивању увида у рад, попуњености васпитних група,
снабдевеност васпитно-образовним материјалом, дидактичким средствима и сл.
- Сарађује са родитељима, организује опште родитељске састанке и састанке Савета
родитеља,
- Сарађује са Управним одбором подносећи извештај о свом раду и раду установе,
- Учествује у раду Актива директора и стручних сарадника предшколских установа
Браничевског и Подунавског региона,
- Присуствује семинарима који се организују са темама које доприносе успешном
руковођењу,
- Потписивању и контроли документације ( кухиње, магацина),
- Опремању васпитних група у објектима и подручним насељима,
- Остваривању контакта са оснивачем, школама, службама надзора, присустовању
седницама и састанцима на којима се расправља о пословању установе,
- Кадровским решењима и спровођењу прописа који регулишу рад и обављене
делатности предшколског васпитања и образовања,
- Обавља и друге послове који произилазе из закона и Статута установе.
Оперативни план рада директора за 2019/2020. годину
Септембар 2019. године:
- Учествовање у изради извештаја о реализацији плана рада установе за 2018/2019. годину,
- Руковођење и учешће у раду стручних тела установе,
- Учешће у раду Савета родитеља,
- Учешће у раду Управног одбора и подношење:
*Извештаја о раду директора;
*Извештаја о раду Установе;
*Плана рада за наредну радну годину.
- Давање упутстава васпитачима и медицинским сестрама за вођење педагошке
документације,
- Обилазак васпитно-образовних група,
- Расподела дидактичког материјала, средстава и стручне литературе,
- Учешће на едукативним и информативним семинарима и састанцима,
- Сарадња са локалном самоуправом, институцијама и установама на локалном нивоу,
- Сарадња са породицом – групни родитељски састанци, индивидуални разговори,
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- Рад на пројектима.
Октобар 2019. године:
- праћење остваривања неге и васпитно-образовног рада, посебно у јасленим групама,
- организовање активности посвећених деци (дечја недеља), здравој храни и уопште
здравом начину живота у сарадњи са породицом и институцијама и установама наше
друштвене средине,
- организација специјализованих програма (страни језик, обука шаха, обука плеса),
- учешће у раду локалних тимова,
- учешће у раду стручних тела,
- обилазак васпитних група при месним заједницама,
- отварање конкурса и избор кандидата за упражњена радна места.
Новембар 2019. године:
- отварање конкурса и избор кандидата за упражњена радна места,
- праћење васпитно-образовног рада и програма неге,
- организација око прославе и обележавање дана вртића,
- учешће у раду стручних тела,
- рад на пројектима,
- израда буџета за 2020.годину.
Децембар 2019. године:
- обилажење и праћење рада у васпитно-образовним групама,
- организовање и учешће у стручном усавршавању васпитног особља,
- сарадња са родитељима око организовања Новогодишњих и божићних празника,
- организација рада установе за време зимског распуста.
Јануар 2020. године:
- преглед документације васпитача и медицинских сестара,
- учешће у раду стручних тела,
- организација служби задужених за хигијену установе (због малог броја деце генерално
чишћење установе),
- сарадња са тимовима локалне самоуправе,
- извештај развојног плана (акционог плана) установе,
- организовање и учешће у стручном усавршавању васпитног особља.
Фебруар 2020. године:
- сарадња са родитељима и другим институцијама у организацији заједничких
активности,
- учешће у раду стручних тела,
- Праћење инерних облика стручног усавршавања (угледне активности, предавања и
сл.),
- презентовање установе кроз медије.
Март 2020. године:
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-

организовање заједничких активности родитељ, дете, васпитач,
организовање и обележавање важних датума (дан жена, дан пролећа),
учешће у раду Управног одбора,
припреме за расписивање конкурса за пријем деце за 2020/2021. годину
учешће у раду актива директора региона.

Април 2020. године:
- учешће у раду стручних тела,
- учешће у раду Савета родитеља,
- праћење неге и васпитно-образовног рада у групама,
- Обележавање ускршњих празника, активности у оквиру Еко-недеље,
- стручно усавршавање запослених.
Мај 2020. године:
- учешће у изради Предшколског програма за наредну радну годину (измене и допуне),
- сарадња са предшколским установама региона, размена искуства,
- учешће у раду стручних тела,
- организовање једнодневног излета за децу,
- организовање мајских активности вртића.
Јун 2020. године:
- учешће у изради извештаја о раду предшколских група,
- учешће у раду стручних тела,
- учешће у раду Управног одбора,
- преглед документације васпитача и медицинских сестара,
- организовање рада установе у летњим месецима,
- организација годишњих одмора радника установе, организовање завршних
манифестација.
Јул – август 2020. године:
- израда извештаја о раду установе и о раду директора
- учешће у изради плана и програма рада за радну 2020/2021. годину,
- евалуација рада неге и васпитно – образовног рада по групама,
- планирање у реализацији послова на техничкој припреми објекта за наредну радну
годину,
- израда предлога буџетског плана за 2021. годину
- распоређивање васпитача по групама,
- једнодневни излет за раднике установе,
- сарадња са институцијама и установама локалне заједнице.
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9.3. Савет родитеља
На основу Статута установе и Закона о основама система васпитања и образовања, Савет
родитеља у Предшколској установи ''Мајски цвет'' Велико Градиште врши следеће
функције:
 Разматра успешност остваривања васпитно-образовних задатака у Установи;
 Намену коришћења средстава од донација и средстава родитеља у посебном
фонду Установе;
 Предлаже мере за унапређивање васпитно-образовног рада и услова рада у
Установи;
 Учествује у доношењу правила понашања у Установи;
 Разматра и друга питања прописана Законом и Статутом установе.
Савет родитеља ради у седницама, седнице се одржавају по потреби.
Планирано је да се у току радне 2019/20. године Савет родитеља састане најмање три пута.
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
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10. Програм стручног усавршавања ПУ „Мајски цвет“ у радној 2019/20.
години
Стручно усавршавање је потреба и обавеза свих који су укључени у васпитнообразовни рад у 2019/2020. години. У току ове године планирамо како екстерне, тако и
интерне облике стручног усавршавања.
Стручно усавршавање биће реализовано кроз следеће активности:
 Учешће на разним предавањима, семинарима, едукацијама...;
 Размена искустава на Васпитно-образовним већима, кроз стручне активе
васпитача;
 Међусобна размена искустава и сазнања (угледне активности, предавања,
презентације, преношење информација са стручних скупова);
 Размена искустава са другим установама из нашег и ван нашег округа;
 Похађање акредитованих програма које установа организује;
 Едуковање кроз радионице;
 Едуковање кроз тимове-презентовање стручних тема, предавања;
 Сарадња са васпитачима, стручном службом из других установа;
 Упућеност у савремену стручну педагошку литературу;
 Коришћење информација са интернета;
 Учешће у раду стручних удружења;
 Напредовање у звању.
Запослени у предшколској установи активно ће учествовати у свим облицима стручног
усавршавања. Посебно ће се водити рачуна о раду са приправницима, радовима
објављеним у стручној штампи, новинама, на едукативним интернет страницама, сарадњи
са просветно - педагошким институцијама и са Министарством просвете.
У предстојећој радној години наши васпитачи присуствоваће јесењој и пролећној
Стручној конференцији васпитача ''Васпитачи-васпитачима'' , док ће стручни сарадници
присуствовати Стручним сусретима Удружења стручних сарадника и сарадника
Предшколских установа Србије. Медицинске сестре-васпитачи присуствоваће Сусретима
медицинских сестара Предшколских установа Србије, као и едукацијама у организацији
Удружења медицинских сестара ПУ Србије, а наше васпитаче очекује и „Скупштина
васпитача“ у Пожаревцу.
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

ОБЛИК
СТРУЧНОГ
УСАВРШАВАЊА
Састанак

Излагањa

Излагање са
акредитованих
стручних скупова
Септембардецембар 2019.
године

Рад са студентима,
приправницима
Промоција Установе

Вршење
истраживања на
нивоу Установе

Акредитовани
семинар

Јануар-април
2020. године

ТЕМА
Набавка
стручне
литературе
Актуелене теме
на
Пертинијевим
данима и
другим
стручним
скуповима
Сусрети
васпитача,
стручних
сарадника
Увођење у
посао стручног
сарадника,
васпитача,
мед.сестре
Приказивање у
медијима,
уређење сајта
Анкетирање,
интервјуисање
родитеља,
чланова
локалне
самоуправе
Тема из области
социоемоционалних
вештина

РЕАЛИЗАТОРИ
Директор, стручна
служба, Стручно
веће, Актив ППП

Васпитачи,
стручни
сарадници

Васпитачи,
стручни
сарадници
Васпитачи,
мед.сестреваспитачи,
стручни
сарадници
Стручни
сарадници,
директор

Директор,
Васпитнообразовно веће

Угледне активности

Избор тема

Угледне активности

Избор тема

Васпитачи,
мед.сестреваспитачи

Актуелене
теме

ПУ „Мајски
цвет“ Велико
Градиште

Стручни
сарадници,
васпитачи, Актив
за развојно
планирање

Васпитачи,
мед.сестреваспитачи

Едукативне
радионице за

МЕСТО
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ПУ „Мајски
цвет“ Велико
Градиште

Стручни
сарадници,
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родитеље, васпитаче
Састанак ментора и
приправника са
стручним
сарадницима
Излагање са
акредитованих
стручних скупова

Мај-август
2020. Године

васпитачи
План и
програм рада
приправника
и ментора
Актуелне
теме

Акредитовани
семинар

Тема из области
за коју постоји
највећа потреба

Радионице

Актуелне теме

Излагања са
стручних скупова

Актуелене теме

Приправници,
ментори и стручни
сарадници
Васпитачи,
стручни
сарадници
Директор,
Васпитнообразовно веће
Васпитачи,
стручни
сарадници
Васпитачи,
стручни
сарадници

ПУ „Мајски
цвет“ Велико
Градиште

Акредитовано стручно усавршавање радника, одвијаће се према потребама и
интересовањима запослених, као и према финансијским могућностима Предшколске
установе и запослених.
На основу спроведеног процеса самовредновања рада наше установе, добијених
резултата у оквиру области Професионална заједница учења, као и у складу са
усвајањем нових Основа програма ПВО, акредитовани скупови као и међусобна
размена искустава биће усмерени на унапређивање компентенција и стицање нових
знања и вештина везинах за имплементацију начела и принципа нових основа
Програма ПВО у постојећу праксу у оквиру васпитно-образовног рада у нашој
установи.
Највећи број запослених према годишњем плану стручног усавршавања, изјашњава
се да су им потребне едукације из области везаних за подстицање дечјег развоја, учења.
Као и семинари везани за сарадњу са породицом, развијање комуникације, грађење
партнерских односа са родитељима, теме из области педагогије, психологије, логопедије-у
складу са потребама, тимски рад и самоевалуација.
Акредитовани семинари за које је највећи број запослених заинтересован, као и
семинаре које можемо реализовати у складу са финансијским могућностима ПУ,
реализоваће тим за професионални развој у сарадњи са педагогом и директором ПУ.
Пратећи потребе и интересовања запослених, установа ће као и предходних година
организовати реализацију одређених стручних семинара који су акредитовани, као и
стручно усавршавање на интерном нивоу.
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11. Списак радника ангажованих за радну 2019/ 2020. год.
Директор Установе
Редни
Име и
број
презиме
1.
Славица
Јанковић
Секретар Установе
Редни
Име и
број
презиме
1.
Милан Митић

Година
рођења
1959.

Година
рођења
1983.

Године
стажа
37

Година
стажа
9

Стручна
спрема
ВШС

Стручна
спрема
ВСС

Статус
Неодређено
време
Статус
Неодређено
време

Стручни сарадник-педагог
Редни
број

Име и презиме
Милена Митић

1.

Година
рођења
1982.

Године
стажа
10

Стручна
спрема
ВСС

Статус
Неодређено
време

Стручни сарадник-психолог
Редни
број

Име и презиме
Марија
Стојановић

1.

Година
рођења
1983.

Године
стажа
11

Стручна
спрема
ВСС

Статус
Неодређено
време

Стручни сарадник-логопед
Редни
број
1.

Име и презиме
Јелена Блажевић
- Богдановић

Година
рођења
1982.

Године
стажа
9

Стручна
спрема
ВСС

Статус
Неодређено
време
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Списак васпитача у централном објекту
Редни
број

Име и презиме

Година
рођења

Године
стажа

Стручна
спрема

1.

Перић Гордана

1962.

35

ВШС

2.

Перић Славица

1964.

33

ВШС

3.

Маја
Богосављевић
Живковић
Драгана
Николета
Благојевић

1983.

13

ВШС

1975.

23

ВШС

1976.

16

ВШС

1975.

18

ВШС

1976.

20

ВШС

1976.

20

ВШС

1975.

18

ВШС

1977.

18

ВШС

1977.

18

ВШС

1979.

18

ВШС

1982.

15

ВШС

4.
5.
6.

Јевтић Светлана

7.

Јевтић
Надица
Милићев
Катарина
Валентина
Јанковић
Милена
Ђуричић
Мартина
Париповић
Марија
Живановић
Марина
Марковић

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ана Тегелтија

1979.

16

ВШС

15.

Маја Илић

1983.

13

ВШС

10

ВШС

16.
Јелена
Милошевић

Статус
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време

17.

Марина
Адамовић

1979.

10

ВШС

18.

Жаклина Гајић

1985.

8

ВШС

Одређено
време
Неодређено
време

Списак медицинских сестара-васпитача у предшколској установи
Редни
број
1.

Име и презиме
Миленковић
Радица

Година
рођења
1958.

Године
стажа
39

Стручна
спрема
ССС

Статус
Неодређено
време
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2.

Мишић Вера

3.

Милица
Јовановић

4.

Весна Рајичић
Милица
Ђорђевић
Јелена
Цветковић

5.
6.

1964.

29

1992.

8

ССС

Неодређено
време

ССС

Неодређено
време
Неодређено
време

1971.

22

ССС

1994.

4

ССС

1993.

3

ССС

Одређено
време
Одређено
време

Списак васпитача у подручним одељењима
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Име и презиме
Сладинка
Милетић
Раница
Милојковић
Лидија
Живковић
Светлана Паљић
Оливера
Живковић
Јелена
Миљковић
Александра
Милићевић
Цветковић
Татјана

Година
рођења

Године
стажа

Стручна
спрема

1974.

19

ВШС

1976.

14

ВШС

1978.

16

ВШС

1960.

31

ВШС

1965.

35

ВШС

1977.

10

ВШС

1984.

8

ВШС

1963.

33

ВШС

Статус
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Одређено
време
Неодређено
време

9.

Дијана
Станковић

1986.

9 (4 у
образовним
установама)

ВШС

Одређено
време

10.

Ивана
Настасовић

1991.

3

ВШС

Одређено
време

Друге службе Предшколске установе
Редни
број
1.
2.

Име и
презиме
Стојановић
Драгица
Павловић
Душица

Година
рођења
1956.

Године
стажа
38

Стручна
спрема
ССС

1959.

34

ССС

Занимање
Админ.
радник
Финанс.
радник

Статус
Неодређено
време
Неодређено
време
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Наташа
Јенић
Милић
Богдан
Тишановић
Драгана
Вуковић
Милена
Мишчевић
Биљана
Коцмановић
Драган
Бранковић
Весна
Стојковић
Нада
Бранковић
Драгана

1964.

25

ССС

1983.

11

ССС

Финанс.
радник
Економ

1966.

29

КВ

Кувар

1966.

21

КВ

Кувар

1959.

38

КВ

Сервирка

1983.

13

КВ

1967.

24

ССС

1957.

24

ОШ

1982.

5

ВШС

Милорадовић
Весна

1963

27

ССС

Технички
радник
Помоћни
радник
Помоћни
радник
Виши
санитарни
техничар
Помоћни
радник

Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време

12. План праћења и евалуација годишњег плана рада установе
Садржај праћења и
вредновања

Начини праћења и
вредновања

Време

Носиоци праћења и
вредновања

Технички и просторни
услови рада

Анализа
Август
документације о
2020.
извршеним радовима

Директор и секретар установе,
шеф рачуноводства

Организација васпитнообразовног рада

Анализа
документације

Јун –
август
2020.

Директор, стручни сарадници,
руководиоци Актива

Програми стручних,
руководећих, управних и
саветодавних органа
установе

Анализа
документације

Јун 2020.

Директор, секретар, педагог,
васпитачи

Програм стручног
усавршавања

Анализа
документације

Јун 2020. Стручни сарадници, васпитачи

Анализа
документације

Стручни сарадници, руководиоци
Актива, Тим за сарадњу са
Јун 2020.
породицом и друштвеном
средином

Сарадња са родитељима и
друштвеном средином
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13. Финансијски план ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште за 2019.
годину
I.

II.

П Р И Х О Д:
1. Приход из Буџета
2. Боловање
3. Донације
4. Родитељски динар за ваннаставне активности
У К У П Н О:

61.444.332,00
350.000,00
60.000,00
600.000,00
64.454.332,00

Р А С Х О Д:
1. Зараде запослених
2. Доприноси
3. Боловање
4. Отпремнина код одласка у пензију
5. Путни трошкови
6. Јубиларне награде
7. Стални трошкови
8. Трошкови службених путовања
9. Услуге по уговору
10. Специјализоване услуге
11. Текуће поправке и одржавање
12. Материјал
13. Намирнице за припремање хране
14. Умањење зараде 10%
15. Регистрација возила
16. Таксе (републичке и судске)
17. Набавка опреме
У К У П Н О:

36.582.422,00
6.526.910,00
550.000,00
600.000,00
950.000,00
350.000,00
3.050.000,00
440.000,00
1.605.000,00
360.000,00
1.150.000,00
2.470.000,00
3.200.000,00
4.200.000,00
30.000,00
40.000,00
350.000,00
64.454.332,00

У Великом Градишту
12.09.2019.године

Директор
________________________
Славица Јанковић
Председник Управног одбора
________________________
Марија Живановић
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