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На основу члана 62. Закона о основама система васпитања и образовања 

(„Сл.гласник РС“ бр. 88/2017), и члана 39. Статута Предшколске установе ''Лане'' (даље: 

Установа), Управни одбор Установе на седници одржаној     10.09.2020.г. доноси: 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 
Предшколске установе „Лане“ Осечина за радну 2020/2021.годину 

 

I УВОД 

1. Полазне основе за израду Годишњег плана рада установе 

 

  Годишњи плана рада Установе доноси се у складу са Законом  о основама  система 

образовања и васпитања(„Сл.гласник РС“ бр. 88/2017),Законом о предшколском 

васпитању  и образовању (“Службени гласник РС“ бр. 18/10, 101/2017, 113/2017-др.закон, 

95/2018-др.закон и 10/2019),  Основама програма предшколског васпитања и образовања, 

Развојним планом Установе, Предшколским програм Установе и одредбама других 

законских и подзаконских  аката које се односе на делатност предшколске Установе. 

Годишњи план доносимо и на основу извештаја о раду васпитног особља,  

извештаја о раду стручних тимова формираних на нивоу установе и планова рада Тимова 

формираних за радну 2019/2020.годину, извештаја о раду директора, педагога, и извештаја 

о раду Установе за радну 2019/2020. годину, односно на основу увида у: реализацију 

основа програма васпитно образовног рада (програмске активности, стручно 

усавршавање, сарадња са локалном заједницом, посебни програми), реализацију 

активности здравствено превентивне службе, реализацију процеса исхране и 

инвестициног/текућег улагања.  

Годишњим планом рада описује се и наводи време, место, начин и носиоци 

остваривања програма образовања и васпитања(''Школско упутство о начину израде 

школске документације'', Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Београд, 

2014). Овај документодноси се на период од 1. септембра 2020. године до 31. августа 2021. 
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године, а доноси се до 15. септембра текуће године и представља стручно – педагошки и 

организациони акт којим се планира целокупна делатност Установе у радној  2020/2021. 

години. 

Годишњи план рада за 2020/2021.годину, због актуелне епидемиолошке ситуације 

садржи три модела функционисања установе и то: 

- Рад у пуном капацитету 

- Рад у ограниченом капацитету 

- Прекид непосредног васпитно-образовног рада са децом у одређеном 

временском периоду. 

Васпитно-образовно особље прошло је два дана обуке за почетак примене Нових 

Основа прогарма предшколског образовања и васпитања „Године узлета“, али још 

увек се званично ради по моделу Б, мада ће се трудити да примењују нова знања и 

искуства стечена на обукама. 

1.2 Делатност Установе 

 

Делатност Установе регулисана је Законом о основама система 

образовања(„Сл.гласник РС“ бр. 88/2017) и Законом о предшколском васпитању и 

образовању (“Службени  гласник РС” бр. 18/10,101/2017, 113/2017-др.закон, 95/2018-

др.закон и 10/2019). Основна делатност Установе једелатност предшколског васпитања и 

образовања. Установа обавља и делатности којом се обезбеђују исхрана, нега, 

превентивно-здравствена заштита деце предшколског узраста, у складу са законом. 

1.3Лична карта установе 

       Предшколска установа „Лане“, односно њено средиште налази се у улици Хајдук 

Вељковој бр. 6 у Осечини. Можете нас контактирати позивом на следећи број 

телефона/факса 014/451-284 или путем е-mail адресе: pu.lane.osecina@gmail.com. 

1.4 Просторни капацитети и опремљеност Установе 

 

Зграда Предшколске установе и истоименог вртића је наменски грађена и укупне је 

површине 753,38 m2.Просторни капацитети приказани су у табели. 

mailto:pu.lane.osecina@gmail.com


6 
 

врста просторије број просторија 

радна соба 6 

дечје санитарне просторије 6 

трпезарија 1 

кухиња 1 

котларница 1 

вешерница 1 

канцеларије 2 

помоћне просторије 3 

*Установа због недостатака радних соба адаптира ходник у групу четворочасовног 

припремног  предшколског програма.  

Због актуелне епидемиолошке ситуације, услед пендемије вируса КОВИД 19, а у циљу 

заштите и спречавања ширења вируса, сав слободан расположиви простор у установи 

предвиђен је и адаптиран за смештај деце. 

Имамо двориште које је веома погодно за боравак  и игру деце на свежем ваздуху, са 

акцентом на справама за развој моторичке способности и осмишљавања игре. 

Установа ће у радној 2020/2021.години васпитно-образовни рад релизовати и у 

објектима Основне школе„Браћа Недић“ Осечина, у селима: Остружањ, Лопатањ, Горње 

Црниљево, Комирић, Драгијевица, затим у објектима Основне школе „Војвода 

Мишић“Пецка, у селима: Гуњаци, Драгодол и Царина, а једна група припремног 

предшколског програма привремено је измештена из Дома културе у Пецкој  у ОШ 

„Војвода Мишић“, док се не заврше грађевински радови на Дому културе и Доми здравља 

у Пецкој. Просторије у овим селима прилагођене су и биће додатно опремљене за 

реализацију васпитно-образовног рада са децом предшколског узраста у односу на 

новонасталу ситуацију везану за примену мера заштите од вируса КОВИД 19. 

1.4.1Опремљеност Установе 

 

врста просторије стање опремљености 

радна соба дечје столице, дечји столови, теписи, ормари, касетофон, ДВД 

плејер, телевизор, кутић кухиње, кутић фризера, продавнице, 

лутака, гардеробери, играчке, креветићи са пратећом опремом 

(душеци, постељине,ћебад). 

 

дечје санитарне 

просторије 

свака просторија састоји се од 2 тоалета и 4 лавабоа 
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кухиња замрзивач-2, остава са полицама - комада 5, бојлер -2, 

електрични штедњак – 2, пећница за пецива -1, судопера – 4, 

радни столови – 6, висећи ормари – 2, фрижидер – 2, затворен 

ормар са полицама -2, отворена полица -1, машина за прање 

посуђа -1, апарати за припремање хране (љуштилица за 

кромпир, мешалица за тесто, месорезница), колица за превоз 

хране -7 

котларница котао за парно грејање, опрема и алати за поправку и 

одржавање 

вешерница ормари, веш машина, машина за сушење веша, ваљак за 

пеглање, полице за смештај дечјих постељина, чаршава, ћебади 

и фротира 

канцеларија канцеларијска опрема: столови, столице, ормари, каса, 4 

компјутера, факс апарат 
 

 За потребе организованог рада са децом и њиховог боравка у Установи, Установа је  

опремљена довољном количином намештаја (столови, столице, дечји ормарићи, покретне 

полице).  Недостатак у погледу материјално – техничких услова рада огледа се  у 

недовољном броју радних соба у односу на укупан број постојећих и будућих корисника 

наше делатности, као и у недостатку канцеларијско – архивског простора чији се 

недостатак посебно огледа у немогућности обављања како превентивног, тако и 

индивидуалног и групног саветодавног рада стручног сарадника. Поред тога, три дечја 

купатила треба реновирати. Такође, недостају компјутери у два дечја боравка.  

1.5 План унапређења материјално – техничких средстава 

 

Планиране 

активности 
Реализација Време Носиоци 

Извор 

финансирања 

Реконструкција  три 

дечја купатила, 

замена дотрајалих 

санитарија 

 

Нове чесме, замена 

плочица, 

санитарија 

током 

године 

директор, 

руководилац 

финансијско-

рачуноводстве

них послова 

буџет установе 

набавка играчака, 

дидактичких 

материјала 

 дидактички 

материјал, 

друштвене игре, 

играчке 

 

IX и т.г. 

директор, 

руководилац 

финансијско-

рачуноводстве

них послова, 

веће васпитача 

буџет 

установе, 

Министарство 

просвете, 

донације 
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радне униформе, 

кломпе, мајице за 

децу 

  директор, 

руководилац 

финансијско-

рачуноводствен

их послова 

Буџет 

установе 

 

 

 

1.6  Објекти за одмор и рекреацију деце 

Установа нема своје објекте намењене за одмор и рекреацију деце на мору и 

планини.  За те намене користе се простори и објекти других власника. 

 

 

набавка аудио 

визуелних средстава 

(компјутер, ТВ) 

2 рачунара, 2 ТВ-а т.г. 

директор, 

руководилац 

финансијско-

рачуноводстве

них послова 

буџет 

установе, 

донације 

набавка стручне 

литературе 
 т.г. 

директор, 

руководилац 

финансијско-

рачуноводстве

них послова, 

веће васпитача 

буџет установе 

 

Реконструкција крова  

Замена дотрајалог 

црепа т.г. 

директор, 

руководилац 

финансијско-

рачуноводстве

них послова 

пројектно 

финансирање, 

буџет установе 

замена дотрајале 

електричне расвете 

 

замена лед панела т.г. 

директор, 

руководилац 

финансијско-

рачуноводстве

них послова 

буџет установе 

Кречење фасаде и 

спољашњих зидова 

објекта 

  

Т.г 

 

директор, 

руководилац 

финансијско-

рачуноводстве

них послова 

 

Буџет установе 



9 
 

1.7 Календар значајних активности 

 

Планиране активности реализоваће се без обзира на епидемиолошку ситуацију у складу 

са могућностима у датом тренутку. Уколико дође до прекида непосредног рада са децом, 

планиране активности реализоваће се онлајн на нивоу група са децом и родитељима. 

 

активност датум одржавања учесници 

Дечја недеља  прва недеља октобра на нивоу установе 

Октобар месец здраве 

исхране 
октобар 

На нивоу установе и локалне 

заједнице 

Позоришна представа 

 

октобар, децембар, март, 

јун 
на нивоу установе 

Светски дан 

превенције 

злостављања деце 

19.новембар на нивоу установе 

Светски дан детета 20.новембар на нивоу установе 

Новогодишњи 

програм  
децембар на нивоу установе 

Дан Св. Саве  27.јануар на нивоу установе 

Дан жена  8.март на нивоу група 

Дан пролећа  21. март на нивоу група 

Дан планете земље  22. април на нивоу предшколских група 

Недеља здравља зуба трећа недеља маја на нивоу установе 

Међународни дан 

породице 
15.мај на нивоу установе 

Једнодневни излет-

екскурзија 
мај на нивоу предшколских група 

Завршна приредба јун  на нивоу предшколских група 

        Сајам шљива август  на нивоу установе и локалне 

самоуправе 

  

II МЕСТО И ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И 

ОБРАЗОВАЊА 

2.1 Опште основе предшколског програма 

 

„Савремена предшколска установа треба да обезбеди деци повољну друштвену и 

материјалну средину као потпору за развој богатих и разноврсних активности у циљу 
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свеукупног развоја потенцијала детета. Сматра се да деци најпре треба омогућити игру и 

стваралаштво, односно конструктивну комуникацију, дружење и партнерски однос са 

вршњацима и одраслима. Установа треба да је средина у којој се свако дете осећа сигурно  

и прихваћено и само као такво ће моћи активно да истражује свет око себе и учествује у 

животу и раду установе“(Правилник о општим основама Предшколског програма, 

Београд, 2006.г.). 

 

2.2 Организација васпитно – образовног рада 

 

Будући да је породица примарни васпитач детета, али не и довољан да се пренесе 

целина културе, потребно је развијати партнерске односе у којима ће породица 

приближити културу породице вртићу, како бисмо могли да  се ослонимо на дететово 

животно исуство и контекст живљења. Развијамо програме који одговарају 

индивидуалним потребама и  интересовањима деце и на тај начин индиректно подупиремо 

родитељску улогу. 

Предшколски програм који се реализује уважава дечје узрасне карактериситке и 

потребу да се између предшколске установе и школе успостави континуитет. Из наведеног 

следи подела на три међусобно подељене (иако уско повезане)  целине: 

✓ 1.Програм неге и васпитања деце од годину дана  до 3 године         

✓ 2.Програм васпитања и образовања деце узраста од 3 године до укључивања у 

припремни предшколски програм 

✓ 3.Припремни предшколски програм 

 

2.3 Васпитно-образовни  рад са децом узраста од  годину дана до  3 године 

 

Нега и васпитни рад са децом узраста до три године одвија се према Правилнику о 

општим основама предшколског програма,Основама програма неге и васпитања деце 

узраста до три године и према Предшколском програмуУстанове. Овај узраст 

карактеристичан је по повећаном посвећивању пажње неги (формирању навика хигијене и 
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исхране) која уз васпитање и образовање чини јединство.Васпитачи су позвани да омогуће 

деци окружење за упознавање себе и света око себе.Деца овог узраста свет доживљавају 

целовито - искуствено, емотивно и интуитивно. Кроз чулна искуства током храњења, неге, 

активности и игара деце су у контакту са реалношћу и важним одраслим особама. На тај 

начин се стимулишу сви аспекти развоја и процес успостављања веза међу неуронима у 

мозгу, што даје смисао искуствима које дете стиче. Медицинске сестре васпитачи кроз 

своје програме рада реализују циљеве : 

✓ физичко - сензорног развоја, 

✓ социјално - емоционог  развоја,  

✓ умног  развоја,  

✓ развоја говора и комуникације. 

 Улога медицинске сестре - васпитача је да ствара услове за квалитетан живот, 

негу, учење и развој деце у складу са постављеним циљевима и начелима ВОР-а:  

✓ Организација подстицајнефизичке средине – материјали (игровни, природни, 

реквизити… уредно су сложени, употребљиви, комплетирани, доступни, 

класификовани и означени). Медицинске сестре васпитачи тимским радом уређују 

просторе у којима се играју и бораве деца. У средини за учење и развој уносе се 

промене сходно потребама, интересовањима и условима боравка деце. Дечји продукти 

излажу су у холовима и собама вртића. Допуна, израда и набавка нових средстава ради  

се тимски и у сарадњи са породицом; 

✓ Организација социјалне средине – неговање позитивне атмосфере у групи, спонтане и 

отворене комуникације. Уважавање специфичних реакција сваког детета, развој односа 

поштовања и прихватања уз стално подстицање деце сопственим примером и 

подршком. Поред активности у групи, реализоваће се заједничке активности деце 

средњих и старијих јаслених група, активности са децом васпитних група иактивности 

у  сарадњи са породицом;  

✓ Континуирано, посматрање и праћење деце и њиховог напредовања; 
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✓ Пружање подршке деци и родитељима; 

✓ Моделовање понашања и поступака деце у сарадњи са породицом ; 

✓ Планирање и реализација активности са децом и родитељима; 

✓ Планирање и учествовање у активностима вртића, тимски рад ; 

✓ Вођење стручне документације и тромесечне евалуације ; 

Медицинске сестре усвом раду руководе се  иприручником “Корак по корак” – 

васпитање деце до три године. Садржај приручника помаже им да планирају месечни рад, 

свакодневне активности, сарадњу, уређење и структуирање средине, праћење развоја 

детета, сагледавање ефеката. 

 

2.4 Васпитно-образовни  рад са децом узраста од 3 године до укључивања у 

програм припреме за школу 

 

Основно полазиште васпитно-образовног радапредставља савремена концепција 

васпитања и образовања предшколске деце као динамичног, флексибилног процеса, 

односно система са великим степеном аутономије и разноврсности примера «добре 

праксе», са јасно постављеним стандардима и параметрима процењивања квалитета 

васпитно-образовних услуга које пружа вртић, одређени програм, односно за његову 

реализацију одговорне особе. Опредељењем за јасно дефинисане стандарде услова, 

процеса и исхода васпитно-образовног рада са децом  желимо да одржимо и унапредимо 

квалитет разноврсности примене Предшколског програма у нашој Установи.Тимови ће 

тражити решења за што квалитетније планирање, реализацију, евалуацију и 

документовање васпитно-образовног рада. У том смислу радиће се и даље на стандардима 

квалитета и организације васпитно-образовног рада са децом да би се успешно постигло: 

• Остварење општих  васпитно-образовних циљева: 

✓ стицање позитивне слике о себи 

✓ развијање поверења у себе и друге 
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✓ развој моторичке способности и спретности 

✓ подстицање самосталности, индивидуалне одговорности и развоја самосвести 

✓ социо емоционални развој  

✓ сазнајни развој 

✓ подстицање развоја говора, комуникације и креативног изражавања 

✓ развијање свести о значају очувања природне и друштвене средине 

• Поштовање заједничких начела и правила понашања у дечјем вртићу од стране 

учесника васпитно-образовног процеса, васпитача, деце, родитеља, запослених и свих 

ових који на квалитет ВОР-а утичу посредно или непосредно; 

• Обезбеђивање услова за физички, социо-емоционални  и интелектуални развој  и 

постизање стандарда квалитета у васпитно-образовном процесу; 

• Примена позитивне мотивације, планирање програма који уважава развојне 

могућности детета и евалуацију постигнућа деце сходно њиховим способностима; 

•  Помоћ, подршка и усмеравање деце од стране одраслих, охрабривање и вођење деце у 

њиховим самоактивностима, отклањању препрека на путу њиховог развоја. 

Рад на успостављању стандарда за боравак деце се мора даље наставити уз помоћ 

сарадње са породицом и локалном самоуправом. 

Приоритетни задаци : 

✓ даље увођење васпитача у процес самовредновања и хоризонтално учење с акцентом 

на уређењу средине за учење и развој, подстицању дечијег развоја и напредовања кроз 

планирање васпитно-образовног рада, адекватан избор игара и активности; 

✓ посматрање, праћење и документовање дечјег развоја и напредовања, грађење 

програма на снагама детета и расположивим ресурсима, инклузивно образовање, 

индивидуализација као одговор на аутентичне потребе и могућности деце; 
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✓  увођење деце у свет културе и уметностикроз богаство и разноврсност активности са 

децом, у сарадњи родитељима, библиотеком, музејом,школом, спортским, културним 

институцијама... ; 

✓ рад са родитељима, старатељима, укључивање родитеља у уређење средине за учење и 

развој, живот  и рад предшколске установе; 

✓ тимски рад, јачање тимова, рад на угледним активностима и хоризонталном учењу, 

презентацији примера добре праксе. 

2.5  Васпитно-образовни рад са децом од 5,5 до 6,5 година (припремни 

предшколски програм) 

 

Програм ће се реализовати у целодневном и четворочасовном облику рада у 

варошиции и при основним школама у селима. Полазећи од Основа програма и 

специфичности сваке групе, конкретних услова, вредности, знања, понашања која треба 

развијати код деце, својих педагошких способности и афинитета, васпитачи заједно са 

децом, родитељима и стручним сарадником граде програм за своје групе. 

Oсновни циљ овакве програмске концепције јеу контексту општег предшколског 

васпитања и образовања – допринос целовитом развоју детета, стварањем услова и 

подстицаја који ће сваком детету омогућити да развије своје способности и особине 

личности, прошири своја искуства, изгради сазнања и развије свест о себи, другим људима 

и свету у ком  живи. Васпитачи одговарајућим избором садржаја, метода и активности 

раде на усложњавању захтева и очекивања, који ће водити постизању физичке, 

интелектуалне и социјално-емоционалне зрелости деце за полазак у школу. У реализацији 

програма користиће све расположиве ресурсе,организовати ликовно и драмско 

изражавање деце, спортско надметање, приредбе, посете пијаци, пошти, библиотеци, 

музеју, излете у околини, радионице са децом и родитељима, сарадњу са основном  

школом... 

Програм се базира на подстицању следећих аспеката развоја деце: 

✓ самосталност и одговорности, 
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✓ социо-емоционалне и комуникативне компетенције, 

✓ компетенција у сазнајном развоју, 

✓ индивидуалност и стваралачки потенцијал детета у физичком и духовном развоју. 

 

III ПЛАНОВИ РАДА 

 

3.1 План сарадње са породицом 

 

Сарадњу са породицом остварујемо путем писане и непосредне комуникације, 

активностима намењеним родитељима и непосредног учешћа. Корист од сарадње 

породице и вртића има пре свега само дете, а онда и родитељи, васпитачи и сам програм. 

Корист за дете јесте у грађењу континуитета породичног и јавног васпитања. Оно у 

вртићу гради осећај сигурности и континуитета, онда када му се искуства из живота 

догађају и у вртићу. Дете ће се лакше адаптирати и боље прихватити вртић ако породица и 

вртић сарађују и сагледаће родитеље у другим улогама. Корист за родитеље огледа се у 

развоју родитељских компетенција и то тако што упознаје дете ван породичног контекста, 

развија знања и вештине у васпитању деце. Огледа се и у развоју личних, родитељских 

компетенција као веће задовољство собом и осећај моћи. Корист за васпитаче лежи у 

повећаној професионалној компетенцији, јер ће кроз размену са родитељима боље 

разумети дете, боље планирати рад и органозовати активности. Сарадња са породицом је 

подручје где професионалац треба да буде покретач. Потребно је да препозна начине и 

механизме који ће покренути на промену. Корист за програм огледа се у развоју његовог 

квалитета,подршци од породице и афирмацији вртића као значајног социјалног, 

културног, образовног сегмента.  

облици сарадње са 

породицом у 

начин остваривања време носиоци 

панои или огласне табле испред сваке радне Током године мед.сестре-васпитачи, 
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собе васпитачи, педагог 

свакодневна усмена 

размена између 

васпитача/педагога и 

родитеља 

свакодневно, у 

канцеларији 

директора, на 

ходнику испред соба,  

Током године сиректор, мед.сестре-

васпитачи, васпитачи, 

педагог 

тематски родитељски 

састанци 

неколико пута у току 

године 

Током године сви учесници ВОР-а, 

сарадник - 

нутрициониста 

информатори за 

родитеље / брошуре  

на родитељским 

састанцима 

На почетку 

године 

сви учесници ВОР-а, 

сарадник - 

нутрициониста 

 

трибине неколико пута у току године педагог 

едукативне радионице неколико пута у току године сви учесници ВОР-а 

опремање средине за учење 

и развој 

донације/ волонтирање сви учесници ВОР-а 

израда и поправка играчака донације/ волонтирање сви учесници ВОР-а 

посета радном месту 

родитеља 

посете у организацији 

родитеља 

сви учесници ВОР-а 

савет родитеља планом рада савета 

родитеља 

сви учесници ВОР-а 

 

Сарадња са породицом у случају прекида непосредног рада са децом: 

активности носиоци време Евалуација/докази 

Оснаживање родитеља за 

реализацију рада са децом онлајн 

Директор 

Стручни 

сарадник 

педагог 

Васпитачи 

Мед.сестре 

васпитачи 

 

Током 

прекида 

неосредног 

рада са 

децом 

Вибер групе, 

белешке, записници 
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Давање препорука родитељима у 

виду активности, игара, слање 

едуктивних садржаја... 

( сајт МПНТР „Повежимо се, 

оснажимо се-у време Ковида , 

https://ecec.mpn.gov.rs/?page_id=2090) 

Директор 

Стручни 

сарадник 

педагог 

Васпитачи 

Мед.сестре 

васпитачи 

 

Током 

прекида 

неосредног 

рада са 

децом 

Вибер групе, 

белешке, записници 

Подстицање међусобне 

комуникације и размене идеја, 

примера добре праксе (платформа 

„Умрежи се“ https://umrezise.com/) 

Директор 

Стручни 

сарадник 

педагог 

Васпитачи 

Мед.сестре 

васпитачи 

 

Током 

прекида 

неосредног 

рада са 

децом 

Вибер групе, 

белешке, записници 

Размена информација, дилема, 

пружање стручне подршке 

родитељима 

Директор 

Стручни 

сарадник 

педагог 

Васпитачи 

Мед.сестре 

васпитачи 

 

Током 

прекида 

неосредног 

рада са 

децом 

Вибер групе, 

белешке, записници 

 

 

3.2 План сарадње са друштвеном средином 

 

Вртићи имају потребу и циљ да развијају диверсификоване програме, односно 

различите програме остваривања свог рада укључивајући што више актера релевантних за 

богаћење културе и живота у дечјој установи. Како би се програми што квалитетније 

реализовали, неопходно је да сви учесници међусобно сарађују и својим учешћем 

коконструишу знања и граде нове облике сарадње.  

Сарадња са школом представља најнеопходнији облик сарадње, као израз неговања 

континуитета између ова два облика васпитно- образовних установа. Будући да за потребе 

организовња четворочасовног припремног предшколског програма основна школа „Браћа 

Недић“из Осечине као и основна школа „Војвода Мишић“ из Пецке уступају свој  
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простор, сарадња са ове две школе биће најприсутнија. Наведене активности реализоваће 

се ако епидемиолошка ситуација дозволи. 

 

активности време носиоци 

 

сарадња 

са 

школом 

посета учитеља 

будућих 

првака 

минимално 2 пута 

у току радне 

године или према 

жељи деце 

деца, 

васпитачи, 

директор, 

стручни сарадници школа и 

вртића 

посета деце ППП 

школи 

према 

препознатој 

иницијативи деце 

деца, 

васпитачи, 

учитељи 

стручни сарадници школа и 

вртића 

 

 

размена корисних 

информација и знања 

између стручних 

сарадника две 

установе 

током године стручни сарадници школа и 

вртића 

заједничко коришћење 

спортских терена 

током године васпитачи, 

учитељи 

 

сарадња са 

Народном 

библиотеком 

поводом дечје недеље, 

приредби, 

и свих текућих и 

потенцијалних 

активности 

током године сви учесници ВОР-а 

сарадња са 

одељењем 

Народног 

музеја 

Ваљево 

посета сталној и 

одлазак на поставке на 

које будемо позвани 

током године сви учесници ВОР-а 

сарадња са 

Црвеним 

крстом 

радионице изабране од 

понуђених 

током године сви учесници ВОР-а 

сарадња са 

локалном 

одлазак на литургију; 

причест поводом 

Васршњег поста 

у одређеним, 

верским 

сви учесници ВОР-а 
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црквом терминима 

сарадња са 

Спортским 

центром 

у оквиру пројекта 

Спортског савеза 

током године васпитачи 

сарадња са 

Домом 

здравља 

у оквиру свих 

предвиђених 

активности везаних за 

здравље уста и зуба, 

правилне исхране 

током године сви учесници ВОР-а 

Подгорина 

фрухт 

посета предузећу и 

обилазак са децом (у 

оквиру упознавања 

занимања) 

1 термин у току 

године 

сви учесници ВОР-а 

Сарадња са 

локалним 

Кризним 

штабом 

Размена информација 

о могућим променама 

у погледу 

здравственог стања 

деце и запослених 

Током трајања 

ванредне 

ситуације услед 

пандемије вируса 

КОВИД 19 

директор 

 

3.3 План рада са децом у процесу  инклузије 

 

 Ове радне године нећемо имати потребу за додатном индивидуалном подршком, у 

складу са начелима и програмском оријентацијом Општих основа предшколског 

програма, али ипак правимо оквирни план рада у процесу инклузије. 

 

активности време носиоци 

анализа постојећег стања XIII, IX мед.сестре 

мед.сестре васпитачи, 

васпитачи, 

стручни сарадник 

прикупљање релевантних података о деци, 

разговори са васпитачима и родитељима чија 

деца треба да раде по ИОП-у 

IX и током 

године 

мед.сестре васпитачи, 

васпитачи, 

стручни сарадник 
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разговори са родитељима деце која треба да 

су укључена у индивидуални образовни план 

 

током године 

мед.сестре васпитачи, 

васпитачи, 

стручни сарадник 

прављење планова активности за децу 

евидентирану као они којима је потребна 

додатна индивидуална подршка 

IX и по 

потреби током 

године 

 

васпитачи, 

стручни сарадник 

рађење развојних статуса и педагошког 

профила на основу којих се доноси ИОП и 

раде индивидуализације  

 

почетак године 

и по потреби 

 

стручни сарадник 

праћење адаптације деце која раде по ИОП-у 

или индивидуализованом приступу 

током године мед.сестре васпитачи, 

васпитачи, 

стручни сарадник 

посматрање, праћење и анализирање  

укупног дечјег развоја 

током године стручни сарадник 

 

Педагошки профили уобличавају се у сарадњи са породицом. Рад са породицом као 

кључним актером се обавља на нивоу разговора који могу бити информативни, 

саветодавни и инструктивни. У процесу инклузије, уколико буде потребно, трудићемо се 

да обезбедимо подршку од здравствене установе, локалне заједнице и дефектолога 

основне школе, (будући да наша установа нема овај образовни профил) а запосленима 

пружимо могућност едукације везане за овај сегмент. 

 

3.4Програм неге и превентивне здравствене заштите деце 

 

Основни циљ превентивно- здравствене заштите је унапређење и очување здравља 

детета (јачање и заштита дечјег организма), систематско праћење раста и развоја деце, као 

и обезбеђивање оптималних услова за целовити развој детета што подразумева стварање 

адекватних услова боравка деце, стручну негу, правилан распоред живљења, уз 

поштовање индивидуалности сваког детета. Због новонастале ситуације, услед пандемије 

вируса КОВИД 19, превентивно здравствена заштита посебну пажњу посветиће 

спровођењу мера заштите деце, родитеља и запослених од ширења вируса. С тим у вези, 

донет је и план активности које ће се спроводити током године. 

задаци активности време реализатори 

ф о р м и р а њ е  к у л т у р н о  –  х и г и ј е н с к и х  и  з д р а в и х   н а в и к а
 

д е ц е развијање навике свакодневно током мед. сестра- 



21 
 

одржавања личне 

хигијене 

године сарадник, 

мед.сестра – 

васпитач, 

васпитачи 

развијање навике 

правилне употребе 

тоалета 

свакодневно током 

године 

мед. сестра- 

сарадник 

мед.сестра – 

васпитач, 

васпитачи 

навике самосталног 

облачења и обувања 

 

свакодневно током 

године 

мед. сестра- 

сарадник, 

мед.сестра – 

васпитач 

васпитачи 

физичко- рекреативне 

активности 

 

 

 

свакодневно током 

године 

мед.сестра – 

васпитач 

васпитачи 

сарадници за 

физичко васпитање 

заштита животне 

средине 

 

 

током године 

превентивно и по 

потреби 

васпитачи, 

мед.сестре 

васпитачи, 

стручни сарадник 

 

 

д
н

ев
н

а
 к

о
н

т
р

о
л

а
 

зд
р

а
в

с
т
в

ен
о

г
 с

т
а

њ
а

 

д
ет

е
т
а

 

увид у чистоћу одеће, 

обуће и постељног 

рубља 

 

свакодневно током 

године 

мед. сестра- 

сарадник 

мерење телесне 

температуре код 

сваког детета 

сумњивог на почетак 

болести уз обавезну 

изолацију оболелог 

детета и обавештавање 

родитеља ради 

преузимања детета 

 

свакодневно током 

године 

мед. сестра- 

сарадник 

п
ер

и
о

д

и
ч

н
а

 

к
о

н
т
р

о

л
а

 

р
а

ст
а
 и

  

р
а

зв
о

ја
 

д
ет

е
т
а

 

систематски преглед 

 

 

октобар, април, 

септембар 

педијатар из 

локалног Дома 

здравља, 

мед.сестра- 

сарадник 
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мерење телесне висине 

и тежине 

 

 

 

септембар, март, 

јун 

мед.сестра- 

сарадник 
у

в
и

д
 

у
 

зд
р

а
в

ст
в

ен
о

 

- 
 

х
и

г
и

је
н

ск
е 

у
сл

о
в

е 
посете педијатра, 

праћење здравствено-

хигијенских услова, 

праћење епидем.сит, 

здравственог стања 

деце, превент. мера и 

саветодавни рад 

 

 

 

месечно 

педијатар из 

локалног Дома 

здравља, 

мед.сестра- 

сарадник 

п
р

ев
ен

т
и

в
н

а
 о

р
а

л
н

а
 

х
и

г
и

је
н

а
 

 

посета стоматолога из 

локалног Дома 

здравља, превентивно 

дијагностификовање 

тренутног стања и 

саветодавни рад у 

циљу подизања свести 

о важности оралне 

хигијене 

 

 

 

 

 

мај 

стоматолог Дома 

здравља, 

стоматолошка 

сестра Дома 

здравља 

в
о

ђ
ењ

е 
м

ед
и

ц
и

н
ск

е 

д
о

к
у
м

ен
т
а

ц
и

је
 и

 

ев
и

д
ен

ц
и

је
 

попуњавање 

здравственог листа 

детета 

септембар, током 

године по потреби 

мед.сестра- 

сарадник 

попуњавање књиге 

евиденције 

 

 

 

 

септембар, током 

године по потреби 

мед.сестра- 

сарадник, 

педијатар из 

локалног Дома 

здравља 

 

 

3.5 План рада Управног одбора 

 

Управни одбор Установе у радној 2020/21.години бавиће се питањима од значаја за 

функционисање Установе, у складу са надлежностима предвиђеним Статутом и другим 
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питањима од значаја која ће се појављивати у току радне године. У случају прекида рада 

услед пандемије вируса КОВИД 19, седнице Управног одбора одржаваће се телефонским 

путем. 

активнoсти време носиоци 

разматрање и усвајање Извештаја о раду директора, 

Извештаја о раду Установе за претходну радну годину и 

Годишњег план рада за наредну радну годину 

 

 

IX 

 

 

Ч
л
ан

о
в
и

 У
п

р
ав

н
о

г 
о
д

б
о
р

а 

разматрање услова за функционисање и побољшање 

услова боравка деце и остваривања васпитно – образовног 

рада 

X 

разматрање и усвајање финансијског плана Установе XI 

по потреби, доношење општих аката у Установи и измене 

постојећих аката, усаглашавајући их са новом законском 

регулативом и организацијом рада у Установи 

током 

године 

(т.г.) 

разматрање избора кандидата по расписаном конкурсу за 

одређена радна места 

т.г. 

разматрање извешатја о пословању и усвајање завршних 

рачуна Установе, као и одлучивање о коришћењу 

средстава у складу са законом 

II 

oдлучивање о другом степену по жалбама и приговорима 

на одлуке директора 

по 

потреби 

- разматрање и усвајање завршног рачуна за 2020. годину 

- усвајање финансијског плана за 2021.годину 

- усвајање плана јавних набавки за 2021.годину 

стање инвестиционих планова 

II / III 

договор око активности поводом обележавања значајнијих 

датума за Установу у складу са Годишњим планом 

т.г. 

праћење извршења донетих одлука и давање предлога за 

успешнији рад Установе у целини 

т.г. 

разматрање о текућим питањима и актуелним проблемима V 

анализа рада Установе и предлагање мера за 

осавремењивање, праћење и вредновање рада Установе 

VI 

- стање инвестиционих радова 

- анализа просторне и кадровске припремњености 

Установе за идућу радну годину 

VIII 
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3.6  План рада Васпитно – образовног већа 

 

активности време носиоци 

- разматрање о реализацији Годишњег плана рада 

Установе за радну 2019/20.г. 

- представњање и дискусија о Годишњем плану рада за 

2020/21.г. 

- припремљеност објекта за почетак радне године 

- договор о одржавању родитељских састанака на 

нивоу сваке васпитне групе 

- договор око семинара ван установе (план стручног 

усавршавања) 

- договор око планираног хоризонталног учења 

- кључне области за самовредновање 

- договор око набавке дидактичког материјала 

 

 

 

 

 

 

IX 

 

 

сви чланови 

васпитно- 

образовног рада 

- анализа адаптације деце 

- утврђивање облика и динамике сарадње са 

родитељима 

- усаглашавање око планираних активности за Дечју 

недељу 

- реализација плана стручног усавршавања 

 

 

X 

 

 

чланови ВОР-а 

- организација  активности поводом Светског дана 

детета 20.новембра 

- анализа стања по групама 

- организација око обележавања Нове године и 

Божићних празника 

 

 

XI/ XII 

 

 

чланови ВОР-а 

- организација прославе Светог Саве на нивоу 

Установе 

- анализа извештаја о раду васпитача за први део радне 

године 

- финансијска ситуација у Установи 

 

I/ II 

 

чланови ВОР-а 

- oрганизација прославе Дана жена 

- организација активности поводом почетка пролећа 

 

III 

 

чланови ВОР-а 

- организација активности поводомДана планете земље 

(22.април, акценат на чување животне средине) 

- организација око обележавања Васкрса 

- самовредновање 

- разматрање реализације плана стручног усавршавања 

- разматрање извешатаја са стручних сусрета 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

чланови ВОР-а 

- oрганизација активности поводом Међународног   
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дана породице – 15.маја 

- oрганизација активности поводом Недеље здравих 

уста и зуба 

-  договор око екскурзије 

- договор око реализације завршне приредбе 

предшколаца 

 

V 

 

чланови ВОР-а 

- анализа реализације завршне приредбе 

- извештај о самовредновању 

- прегледање радних књига и извештај о томе 

- договор око израде извештаја о раду за текућу радну 

годину и око будућег Годишњег плана 

- анализа рада тимова 

 

 

VI 

 

чланови ВОР-а 

- распоред запослених за наредну радну годину и 

подела задужења 

- формирање Тимова за следећу радну годину и 

договор око израде годишњих планова рада тимова 

 

VIII 

 

чланови ВОР-а 

  

У случају прекида рада услед пандемије вируса КОВИД 19 седнице Васпитно-образовног 

већа реализоваће се преко вибер групе УВАКО. 

 

 

 

3.7  План рада Тима за стручно усавршавање 

 

Како су ове радне године и даље у фокусу област самовредновања  Подршка деци и 

породици и Професионална заједница учења, трудићемо се да области усавршавања имају 

додирне тачке са њима. 

Садржаји стручног усавршавања произилазе из законских основа и Правилника о 

сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,  васпитачаистручног 

сарадника. Стручно усавршавање планира се на два нивоа, у складу са Правилником: 

✓ стручно усавршавање у установи; 

✓ стручно усавршавање ван установе 
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а) Стручно усавршавање унутар установе: 

Будући да све планиране активности предвиђене годишњим планом рада за претходну 

годину нису реализоване, трудићемо се да их испунимо у радној 2020/2021.години. 

назив време учесници реализатори 

- говор тела као предуслов успешне 

комуникације са децом и колегама 

XI сви учесници ВОР-а педагог 

- конструктивна комуникација 

 

XII сви учесници ВОР-а педагог 

-деца и физичка активност I сви учесници ВОР-а професор 

спорта и 

физичке 

културе 

 

б) Стручно усавршавање ван установе 

назив време учесници реализатори 

Семинар: „Примена пројектног 

планирања у предшколској установи 

кроз елементе интегрисаног учења“: 

каталошки бр. 738, електронски 

 

у току 

године 

 

васпитачи, педагог 

Образовно 

креативни 

центар 

Обука: Менторство у развијању 

инспиративне средине за учење деце 

Током 
године. 

васпитачи, педагог Пројекат 

„СУПЕР“ 
Обука: Инспиративна средина за 

интегрисано учење 
Током 
године 

васпитачи, педагог Пројекат 

„СУПЕР“ 

Обука: Развијање праксе кроз 

заједничку рефлексију  

Током 

године 
васпитачи, педагог Пројекат 

„СУПЕР“ 
 

Обука: „Ка квалитетном 

инклузивном предшколском 

васпитању и образовању  у Локалној 

зајеници“ 

Током 

године 

директор Пројекат 

„СУПЕР“ 

 

Семинар: „Пројекти у предшколској 

установи“ 

у току 

године 

васпитачи, педагог ПУ „Др Сима 

Милошевић“ 

Земун 

 

У току године, у складу са листом акредитованих семинара, динамиком рада, буџетом, 

одредићемо који ће семинари бити реализовани од понуђених, а у складу са темама 

самовредновања и које ћемо додатне трибине/ предавања  реализовати. Такође, дешава се 

да у току године будемо позвани на разне пројекте и обуке, које ћемо прихватити и за које 

немамо могућност у планирања у Годишњем плану рада. Уколико дође до прекида 
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непосредног рада са децом, услед пандемије вируса КОВИД 19, рад Тима и семинари 

реализоваће се онлајн. 

 

3.9План заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања 

 

Заштита деце од насиља у васпитно - образовним установама је сложен процес у 

коме   учествују запослени, деца, родитељи, старатељи као и локална заједница.Стварање 

услова за безбедно одрастање и заштита деце од насиља приоритетан је задатак образовно 

- васпитних установа, али и свих институција које се баве децом. 

Програм има као општи циљ унапређивање квалитета живота деце у Установи применом 

мера превенције, ради стварања безбедне средине, и мера интервенције у ситуацијама када 

се јавља насиље, злостављање и занемаривање. 

 Овај програм базира се на базичним принципима Конвенције УН о правима 

детета. То су: право на живот,општанак и развој, право на недискриминацију, право на 

уважавање становишта и осећања детета,право на деловање у најбољем интересу детета. 

 

3.9.1 План превентивних активности за спречавање насиља 

 

активности време носиоци начин реализације 

пружање помоћи васпитном 

кадру са децом са потешкоћама у 

раду 

током 

године 

ТИМ, стручни 

сарадник 

индивидуални/ 

групни разговори 

укључивање 

родитељауПрограмзаштите 

током 

године 

ТИМ, стручни 

сарадник 

индивидуални 

контакти, путем 

Савета родитеља 

континуирано праћење 

превентивно - заштитних мера 

везаних за физичку безбедност 

деце  

током 

године 

сви чланови 

ВОР-а 

свакодневни увиди 

учешће чланова тима за процену 

ризика и доношење одлука о 

поступцима у случајевима сумње 

или дешавању насиља, 

занемаривања и злостављања  

током 

године 

ТИМ, стручни 

сарадник 

путем паноа и 

стручних скупова 

идентификација безбедоносних 

ризика у Установи  

током 

године 

ТИМ, стручни 

сарадник 

увидом у 

документацију,  у 
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непосредно 

окружење 

евидентирањем 

критичних места у 

Установи, 

анкетирањем 

васпитача и родитеља 

спровођење психо - социјалног 

програма превенције кроз обуку 

за ненеасилну комуникацију, 

самоконтролу реаговања и 

понашања, превазилажење стреса, 

учење социјалним вештинама 

током 

године 

стручни 

сарадник 

излагање 

дискусија 

сарадња са Центром за Социјални 

рад, Домом здравља, полицијском 

станицом и локалном 

самоуправом у циљу 

свеобухватне заштите деце 

током 

године 

ТИМ, стручни 

сарадник 

индивидуални/групни 

разговори,  

панои 

презентације 

 

3.10План рада Савета родитеља 

 

Родитељи као примарни васпитачи и најнеопходнији сарадници у предшколској 

Установи, према Закону о основама система васпитања и образовања, (члан 58.) имају низ 

предлога и разматрања које их се тичу.Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове 

упућује органу управљања, директору и стручним органима установе, у складу са 

Статутом Установе. Уколико дође до прекида непосредног рада са децом, услед пандемије 

вируса КОВИД 19, седнице Савета родитеља реализоваће се телефонским путем. 

 

активности време носиоци 

- представљање члановима Годишњег плана рада 

Установе и Годишњег извештаја о раду Установе 

- упознавање са организацијом рада 

установе, правилима 

- избор чланова тима за заштиту деце од 

насиља,злостављања и занемаривања из реда 

представника Савета родитеља понашања, кућним 

редом 

 

 

IX 

директор, 

стручни сарадник, 

секретар, 

чланови Савета 

родитеља 

дискусија око општих услова путовања и 

организовања екскурзије за децу и рекреативни 

боравак 

 

X 

директор, 

стручни сарадник, 

секретар, 
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чланови Савета 

родитеља 

разговор о актуелним темама током 

године 

(т.г.) 

директор, 

стручни сарадник,  

 

укључивање родитеља у поједине облике рада 

Установе 

т.г. директор, 

стручни сарадник 

анализа рада Савета родитеља 

Препоруке за рад Савета родитеља Установе у 

наредној радној години 

 

VI директор, 

стручни сарадник, 

секретар, 

чланови Савета 

родитеља 

 

3.11План рада Тима за самовредновање 

 

активности време носиоци 

-верификација чланова тима за самовредновање 

-упознавање запослених са процесом 

самовредновања 

-упознавање запослених са кључним областима 

самовредновања за 2020/21. годину 

 

IX 

директор, 

стручни сарадник, 

Тим за 

самовредновање 

(ТИМ) 

Избор, прилагођавање и израда инструмената за 

вредновање изабране области 

током 

године 

(т.г.) 

 

ТИМ 

Анализа спроведених инструмената и предлози за 

даље остваривање васпитно- образовног рада из 

вреднованих области 

 

т.г. стручни сарадник 

Израда и презентовање извештаја 

 

IV / V ТИМ 

Израда акционог плана за унапређење кључне 

области вредновања 

VI / VII ТИМ 

Уколико дође до прекида непосредног рада са децом, услед пандемије вируса 

КОВИД 19, рад Тима реализоваће се онлајн. 
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3.12План рада Тима за обезбеђивање квалитета рада и развој установе 

 

активности време носиоци 

Верификација чланова Тима за развојно планирање IX / I ТИМ 

Предлог модела подршке деци и породицама који се 

остварује онлајн и других канала комуникације 

IX ТИМ 

Подношење извештаја директору, органу управљања I ТИМ 

Разматрање реализације VI ТИМ 

Подношење годишњег извештаја VI ТИМ 

 

 Уколико дође до прекида непосредног рада са децом, услед пандемије вируса КОВИД 19, 

рад Тима реализоваће се онлајн. 

3.13 План ваннаставних  активности и посебних програма Установе 

 

Уколико епидемиолошка ситуација дозволи, планиране активности ће се релизовати. 

активност реализатори време 

Зимовање  

 

васпитачи, представник савета 

родитеља, директор 

 

фебруар  

Једнодневна екскурзија 

 

 

васпитачи, представник савета 

родитеља, директор 

 

мај  

Излет  

 

Научно образовно – културни 

центар „Вук Караџић“ Тршић 
март 

Школица спорта 
професори спотра и физичког 

васпитања 
септембар - јун 

 

3.14 Годишњи план рада директора 

Директор руководи предшколском установом, представља и заступа Установу, доноси 

општа акта и одлуке у скаду са законом и статутом, извршава одлуке Оснивача, Управног 

одбора и врши друге послове у складу са Законом и Статутом. 

У реализацији својих задатака, директор брине о поштовању Законске регулативе, 

Стандарда компетенција и интереса Установе. 
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             Директор Установе својим радом остварује друштвене циљеве  и задатке 

предшколског васпитања и образовања  кроз следеће активности: 

области рада активности сарадници време 

  р
у

к
о
в

о
ђ

ењ
е 

п
р

о
ц

ес
о

м
 в

а
сп

и
т
а

њ
а

 и
 у

ч
ењ

а
 д

ет
ет

а
 у

 П
У

 

развијање  и промовисање 

вредности 

васпитања и образовања и 

предшколске установе као 

заједнице 

целоживотног учења 

 

 

 

 

 

 

 

чланови ВОР-а 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

стварање квалитетног и здравог 

окружења у ком дете може да се 

квалитетно развија и учи 

обезбеђивање  и унапређивање  

квалитета  васпитно-образовног 

процеса 

стварање услове и подстицање 

процеса квалитетног  васпитања и 

образовања сваког детета 

 

стручни сарадник 

успостављање радног окружење у 

ком се подстиче и прати дечји 

развој и 

напредовање 

 

чланови ВОР-а 

  п
л

а
н

и
р

а
њ

е,
 о

р
г
а

н
и

зо
в

а
њ

е 
и

 к
о

н
т
р

о
л

а
 р

а
д

а
 У

ст
а

н
о
в

е
 

обезбеђивање, доношење и 

спровођење планова рада установе 

 

 

чланови ВОР - а 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

обезбеђивање ефикасне 

организације установе у пуном 

капацитету, ограниченом 

капацитету и у случају прекида 

непосредног рада са децом  

праћење, извештавање, анализа 

резултата рада установе и 

предузимање корективних мера за 

сва три модела функционисања 

установе 

 

стручни сарадник 

обезбеђивање  ефикасног 

управљања информацијама у 

сарадњи са школском управом и 

локалном самоуправом 

 

 

чланови ВОР-а 

развијање и реализација система 

осигурања квалитета рада установе 

праћење и 

унапређивање рада 

запослених 

обезбеђивање  потребног броја и 

структуре запослених 

  

обезбеђивање услова и подстицање 

професионалног развоја запослених 
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стварање позитивне и подржавајуће  

радне атмосфере 

 

стручни сарадник 

систематско праћење и вредновање 

рада запослених, мотивисање  и 

награђивање за постигнуте 

резултате 

развој сарадње са 

родитељима/старатељ

има, органом 

управљања, 

репрезентативним 

синдикатом и широм 

заједницом 

развијање конструктивних односа 

са родитељима/старатељима и 

пружање 

подршке раду савета родитеља 

онлајн подршка родитељима, 

размена информација на фб 

страници и вибер групама 

 

педагог 

 

пружање подршке у раду органу 

управљања и репрезентативном 

синдикату 

 

 

 

 

чланови ВОР-а 

остваривање конструктивне 

сарадње 

са органим државне управе и 

локалне 

самоуправе 

сарадња са локалним Кризним 

штабом 

промовисање сарадње установе на 

локалном, националном и 

међунардном нивоу 

финансијско и 

административно 

управљање радом 

установе 

ефикасно управљање  

финансијским 

ресурсима 

шеф рачуноводства 

 

 

ефикасно управљање  материјалним 

ресурсима 

ефикасно управљање 

административном и финансијском 

документацијом 

обезбеђење 

законитости рада 

установе 

упознавање, праћење и примена 

релевантне прописе 

  

обезбеђивање израде општих аката 

и 

документације која је у складу са 

законом и другим прописима, јасна 

и 

доступна свима 

обезбеђивање поштовања и 

примене 

прописа, општих аката и 

докумената 

установе 
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3.15Годишњи план рада педагога 

 
подручје рада садржај активности време сарадници 

 

у
ч

еш
ћ

е 
у

 п
л

а
н
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р

а
њ

у
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 п
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м

и
р

а
њ
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учествовање у изради годишњег плана рада установе и 

његових  појединих делова 

 

VIII, 

IX 

 

директор, 

васпитачи 

припремање годишњих и месечних планова рада педагога  

VIII, 

IX 

 

 

спровођење анализа и истраживања у установи у циљу 

испитивања потреба деце, родитеља, локалне самоуправе 

 

током 

године 

(т.г.) 

 

 

учествовање у припреми индивидуалног образовног плана за 

децу 

 

IX 

 

породица, 

васпитачи 

учешће у планирању и организовању поједниних облика 

сарадње са другим институцијама 

 

VIII, 

IX, 

т.г. 

 

директор, 

васпитачи 

пружање подршке васпитачима у развијању програма, 

планирању, докуметовању у складу са потребама и 

интересовањима деце 

 

т.г. 

 

директор, 

васпитачи 

планирање организације рада предшколске установе VIII,  

IX, 

т.г. 

 

директор, 

васпитачи 

Учешће у формирању васпитних група, избору и распореду 

васпитача и медицинских сестара у васпитне групе 

 

VIII 

 

директор 

учешће у планирању играчака, сликовница, у уједначавању 

опреме у свим васпитним групама 

 

т.г. 

деца 

васпитачи 

директор 

учествовање у писању пројеката установе и конкурисању 

ради обезбеђивања њиховог финансирања и примене 

 

т.г. 

 

директор 

иницирање и учешће и иновативним видовима васпитно- 

образовног рада 

 

т.г. 

деца, 

директор, 

васпитачи, 

Ош 

учешће у планирању излета, екскурзија, боравка деце у 

природи 

 

 

т.г. 

деца, 

родитељи, 

директор, 

васпитачи 

учешће у планирању и реализацији културних 

манифестација, наступа деце, медијског представљања и 

слично. 

 

т.г. 

деца, 

директор, 

васпитачи 

локална заједница 

подручје рада садржај активности време сарадници 

 

п
р

а
ћ

ењ
е 

и
 в

р
ед

н
о

в
а

њ
е 

в
а

сп
и

т
н

о
 –

 о
б

р
а

зо
в

н
о

г
 р

а
д

а
 систематско праћење и вредновање вор-а  

т.г. 

 

тим за 

самовредновање 

праћење реализације вор-а т.г. директор 

праћење ефеката иновативних активности и пројеката, као и 

ефикасности нових органозационих облика рада 

 

т.г. 

 

Сви носиоци ВОР-

а 

рад на развијању и примени инструмената за вредновање и 

самовредновање различитих области и активности рада 

установе 

 

т.г. 

 

Сви носиоци ВОР-

а 

праћење и вредновање примене мера индивидуализације и 

индивидуалног образовног плана 

 

т.г. 

 

Сви носиоци ВОР-

а 
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иницирање и учествовање у истраживањима васпитно- 

образовне праксе 

 

т.г. 

 

директор 

учешће у изради годшњег извештаја о раду установе у 

остваривању свих програма васпитно – образовног рада 

 

IX 

 

Директор, 

сви носиоци ВОР-

а 

подручје рада садржај активности време сарадници 

Р 

А 

Д 

 

 

С 

А 

 

 

 

В 

А 

С 

П 

И 

Т 

А 

Ч 

И 

М 

А 

 

пружање помоћи васпитачима на конкретизовању и 

операционализовању циљева и задатака васпитно- 

образовног рада 

 

т.г. 

 

директор, 

васпитачи 

пружање помоћи васпитачима у усклађивању програмских 

захтева са специфичностима контекста (индивидуалним 

карактеристикама деце, породичног окружења, установе и 

шире околине) 

 

 

т.г. 

 

 

васпитачи 

рад са васпитачима на преиспитивању васпитно- образовне 

праксе, разматрањем педагошких приступа и конкретних 

проблема васпитне праксе 

 

т.г. 

 

васпитачи 

пружање стручне помоћи васпитачима на унапређивању 

квалитета васпитно- образовног рада, увођењем иновација и 

иницирањем коришћења савремених метода и облика рада 

(уз проучавање програма и увођење стручне литературе) 

т.г.  

васпитачи 

укључивање у рад на естетском и педагошком обликовању 

простора предшколске установе, посебно простора у којима 

бораве деце 

 

т.г. 

 

сви носиоци ВОР-

а 

сарадња са васпитачима за израду дидактичког материјала, 

прикупљању и коришћењу материјала 

 

VIII,  

IX, 

т.г. 

 

Директор, 

Сви носиоци ВОР-

а 

анализирање реализације праћених активности у 

предшколској установи и других облика васпитно- 

образовног рада, као и давање предлога за њихово 

унапређење 

 

 

т.г. 

 

 

 

праћење начина вођења педагошке документације васпитача два пута 

у години 

 

 

пружање помоћи васпитачима у осмишљавању рада са децом 

којима је потребна додатна подршка (даровитим ученицима, 

односно деци са тешкоћама у развоју) 

 

 

 

т.г. 

 

 

 

сви носиоци ВОР-

а 

мотиивсање васпитача на континуирано стручно 

усавршавање и израду плана професионалног развоја и 

напредовања у струци 

 

т.г. 

директор 

оснаживање васпитача за тимски рад кроз њихово 

подстицање на реализацију заједничких задатака, кроз 

координацију тимова 

 

т.г. 

 

 

пружање помоћи васпитачима , односно наставницима у 

остваривању свих форми сарадње са породицом 

т.г.  

пружање помоћи васпитачима у примени различитих 

техника и поступака самоевалуације 

 

т.г. 

 

 

пружање подршке васпитачима у реализацији огледних и 

угледних активности, односно на већима и родитељским 

састанцима 

по 

потреби 

 

 

подручје рада садржај активности време сарадници 

 

р
а

д
 с

а
 д

ец
о

м
 праћење дечјег развоја и напредовања  

т.г. 

 

сви носиоци ВОР-

а 

стварање оптималних услова за индивидуални развој детета 

и пружање помоћи и подршке 

т.г.  

утврђивање индивидуалних карактеристика деце 

(способности, интересовања) 

т.г. сви носиоци ВОР-

а 
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породица 

рад са децом која искажу жељу за индивидуалним 

разговорима и онима  на које укажу васпитачи 

 

т.г. 

васпитачи 

саветодавни рад по потреби, упућивање у одговарајуће 

установе 

т.г.  

радионице према интересовањима и професионалном увиду т.г. васпитачи 

 

подручје рада садржај активности време сарадници 

 

р
а

д
 с

а
 р

о
д

и
т
ељ

и
м

а
 

организовање и учествовање на општим и групним 

родитељским састанцима 

т.г.  

сви носиоци ВОР-

а, 

породица 

 

припрема и реализација родитељских састанака, трибина, 

радионица са стручним темама 

т.г. директор, 

сви носиоци ВОР-

а, 

 

укључивање породице у поједине облике рада установе 

(васпитно- образовни рад, предавања, пројекти…) и 

партиципација у свим сегментима рада установе 

 

т.г. 

 

директор, 

сви носиоци ВОР-

а, 

 

пружање подршке породици у раду са децом која имају 

проблеме у пажњи, понашању, развоју 

 

т.г. 

 

упознавање родитеља са важечим законима, конвенцијама, 

протоколима о заштити деце од злостављања и 

занимаривања  у циљу представљања корака и начина 

поступања установе 

 

т.г. 

 

Тим за заштиту 

ученика од 

злостављања и 

занимаривања 

рад са родитељима, односно старатељима у циљу 

прикупљања података деци 

 

т.г. 

 

родитељи 

сарадња са саветом родитеља  т.г. директор 

 

подручје рада садржај активности време сарадници 

  

р
а

д
 с

а
 д

и
р

ек
т
о

р
о

м
 

сарадња са директором на истраживању постојеће васпитно- 

образовне праксе и специфичних проблема и потреба 

установе и предлагање мера за унапређење 

 

 

т.г. 

 

 

носиоци ВОР-а 

директор 

сарадња са директором у оквиру рада стручних тимова и 

комисија и редовна размена информација 

 

т.г. 

 

директор 

сарадња са директором на заједничком планирању 

активности, изради стратешких докумената установе, 

анализа и извештаја о раду установе 

 

 

т.г. 

 

 

 

директор 

 

стручна већа 

тимски рад на проналажењу најефикаснијих начина 

унапређивања вођења педагошке документације у установи 

 

 

т.г. 

 

 

директор 
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сарадња са директором на планирању активности у циљу 

јачања васитачевих  и личних компетенција 

 

 

т.г. 

 

 

 

 

 

директор 

 

подручје рада садржај активности време сарадници 

р
ад

  у
 с

тр
уч

н
и

м
  

о
р

га
н

и
м

а 
и

 т
и

м
о

ви
м

а
 у

  

учествовање у раду васпитно- образовног већа (давањем 

саопштења, информисањем о резултатима обављених 

анализа, прегледа, истраживања и других активности од 

значаја за ВОР и јачање васпитачких компетенција) 

 

 

 

т.г. 

 

 

 

васпитно веће 

учествовање у раду тимова на нивоу установе који се 

образују ради остваривања одређеног задатка, програма или 

пројекта 

 

 

т.г. 

 

сви формирани 

тимови у установи 

предлагање мера за унапређење рада стручних органа 

установе 

 

т.г. 

 

директор 

 

подручје рада садржај активности време сарадници 

са
р

а
д

њ
а

 с
а

 н
а

д
л

еж
н

и
м

 у
ст

а
н

о
в

а
м

а
, 

о
р

г
а

н
и

за
ц

и
ја

м
а

 и
 ј

ед
и

н
и

ц
о

м
 л

о
к

а
л

н
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са
м

о
у

п
р

а
в

е 

сарадња са образовним, здравственим, социјалним, научним, 

културним и другим установама које доприносе остварењу 

циљева и задатака васпитно – образовног рада установе 

 

т.г. 

представници 

поменутих 

установа 

учествовање у истраживањима научних, просветних и 

других установа 

т.г. представници 

поменутих 

устанива 

осмишљавање програмских активности за унапређење 

партнерских односа породице, установе и локалне 

самоуправе у циљу подршке развоја деце и младих 

 

т.г. 

представници 

родитеља, локална 

заједница 

активно учествовање у раду стручних друштава, органа, 

организација 

т.г. представници 

сарадња са канцеларијом за младе и другим удружењима 

грађана и организацијама које се баве програмима за младе 

 

т.г. 

 

представници 

учешће у раду и сарадња са комисијама на нивоу локалне 

самоуправе, које се баве унапређивањем положаја деце и 

ученика и услова за раст и развој 

 

 

т.г. 

 

 

представници 

сарадња са националном службом за запошљавање т.г. представници 

 

подручје рада садржај активности време сарадници 

вођење 

документације, 

припрема за рад 

и стручно 

усавршавање 

вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном 

и годишњем нивоу 

 

т.г. 

 

израда, припрема и чување посебних протокола, чек листа за 

праћење васпитних активности 

 

т.г. 

 

припрема за послове предвиђене годишњим програмом и 

оперативним плановима рада педагога 

 

т.г. 

 

прикупљање података о деци и чување материјала који 

садржи личне податке о деци у складу са етичким кодексом 

педагога 

  

праћење стручне литературе и периодике, праћење 

информација од значаја за васпитање и образовање на 

интернету; учествовање у активностима струковног уређења 

(Педагошко друштво Србије) и на Републичкој секцији 

педагога и психолога Србије, похађање акредитованих 

семинара, учешће на конгресима, конференцијама, 

трибинама, осмишљавање и реализација акредитованих 

 

 

 

 

 

т.г. 

 

 

Педагошко 

друштво Србије, 

педагози 

других 

предшколских 
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семинара, похађање стручних скупова, размена искустава и 

сарадња са другим педагозима и стручним сарадницима у 

образовању 

установа 

 

3.16План исхране деце 

 

Један од најзначајнијих чинилаца за правилан раст и развој, очување и унапређење 

здравља деце је  правилна исхрана деце  у предшколској установи. Она представља 

адекватну замену за највећи део породичне исхране, а истовремено представља и коректор 

евентуалних неправилности породичне исхране . 

 

организо-вање и 

спровођење 

стручно планиране 

хигијенске исхране 

свих корисника 

Исхрана je: добро уравнотежена , правилна, базирана на узимању разноврсне хране, садржи 

све потребне хранљиве састојке. 

Обезбеђује оптималан дневни унос енергије, омогућава нормалан раст и раст деце. Да би се 

задовољиле потребе и како би дечја исхрана била што разноврснија, неопходно је да у сваком 

јеловнику буду заступљене намирнице из свих седам група.Јеловник прати потребе за 

енергетском вредношћу оброка и потребе за хранљивим и заштитним материјама за одређени 

узраст и одеђено време боравка у установи. 

Како би се избегла алергијска реакција, па чак и масовно тровање храном, забрањено је 

доношење хране која је направљена код куће( укључујући и мамине рођенданске торте). 

Дозвољено је донети само декларисане производе (приликом рођендана ). 

 

планирање и 

праћење исхране и 

вођење евиденције 

о томе 

Реализује oд 360 до 480 оброка( доручак , ручак , ужина ), број варира у зависности од 

присутности деце у предшколској установи . Организује се и доручак са ужином за децу која 

похађају припремни предшколски програм у четворочасовном боравку.  

Kонтрола исхране се обавља на више нивоа. Резултати анализа енергетске и нутритивне 

вредности оброка, контроле безбедности намирница, као и контроле брисева на чистоћу 

обављају се од стране Завода за јавно здравље Ваљево. Води се неопходна евиденција о 

планирању и организовању исхране. Јеловник планира,саставља и обрачунава 

нутрициониста-дијететичар седмично, уз консултовање и одобрење од стране директора и у 

договору са кухињским особљем. Добављачи  изабрани путем јавних набавки испоручују 

потребне количине намирница предшколској установи, под условима наведеним у уговору. 

Испоручене намирнице се увек достављају уз одговарајућу отпремницу и потврду о 

здравственој исправности намирница. Приликом доставе намирница прегледа се да ли је рок 

трајања видљив и исправан. Ако је све у реду проверава се oрганолептички намирница 

(мирис, боја, укус) и амбалажа (да ли је оштећена). Ако намирнице задовољавају поменуте 

критеријуме, примају се и складиште у магацин. Ако намирнице не испуњавају било који од 

поменутих критеријума враћају се добављачу – врши се опозив хране.Сирова храна се уноси 

на једна врата, а термички обрађена износи на друга и води се рачуна да не дођу у додир. 

Када нутрициониста састави јеловник и изврши требовање потребних количина намирница 

(на основу Норматива јела), врши се енергетско нутритивни обрачун . 

Води се евиденција о : 

- дневном утрошку намирница по - радни налог за производњу 

- месечном утрошку намирница  

- спровођењу хигијенског третмана у кухињи (дневно се води евиденција о 

извршеној дезинфекцији, прању чишћењу у кухињи  

- број припремљених оброка 

- евиденција о извршеним санитарним прегледима запослених у кухињи, као и 

извештаји о микробиолошком испитивању животних намирница и брисева 

радних површина,посуђа и прибора за јело као и руку запосленог особља у 

кухињи 
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- евиденција посетилаца у објекту ( кухињи ) 

- евиденциони лист припреме хране (са очитаним вредностима температуре за 

дате производе ) 

- евиденциони лист температуре за расхладне уређаје 

- стање залиха намирница у магацину кухиње  

 

Поштовање„Норм

атива исхране деце 

у предшколској 

установи“ 

Исхрана је регулисана законом, нутритивно је избалансирана и уравнотежена.Родитељи се 

информишу о јеловнику преко паноа у установи. Уз јеловник је истакнут и енергетско 

нутритивни обрачун и састав јеловника.  

Исхрана деце је тако планирана, организованада у току дана обезбеди деци 75% енергетских 

потреба и 90% потреба у протеинима анималног (животињског) порекла, витаминима и  

минералним материјама . 

Удео хранљивих састојака изражен у процентима  износи : 

- беланчевине 10 – 15% дневних енергетских потреба , 

- укупне масти 30% , 

- угљени хидрати 55%. Дозвољена одступања од препоручених норми су за 

беланчевине +10%, угљене хидрате и масти до +/- 5% рачунато на количине 

хранљивих материја изражене у грамима . 

Заступљени оброци су : 

- доручак који се сервира од  8 – 8:30 часова  

- ручак који се сервира од  11 – 11:30 часова  

- ужина која се сервира од  14 – 14:30 часова 

На основу броја  долазеће деце у претходној радној години, за наредну годину се планира 

реализовање око 87 000 оброка. 

сарадња са 

Заводом за јавно 

здравље Ваљево 

Кроз сарадњу са Заводом за јавно  здравље Ваљево, сваког месеца се реализују следеће 

активности : 

- испитивање здравствене исправности намирница узетих случајним узорком  

- санитарни преглед лица под здравственим надзором (брисеви руку запосленог 

особља у кухињи ) 

- контрола хигијене радних површина, опреме за рад  судова и прибора за јело 

- контрола енергетске вредности оброка  

- контрола и преглед услова рада објекта  

Контрола рада службе исхране врши се и од стране Републичке санитарнеи ветеринарске 

инспекције, које ненајављено долазе у установу и обављају инспекцијски надзор.  

побољшање услова 

рада у објекту 

У наредној години за рад кухиње потребно је обезбедити електричну сецкалицу, 

месорезницу. 

активности на 

имплементацији 

HACCP система 

квалитета 

Уведен је  HACCP систем фебруара 2014. године, што додатно обавезује за пооштрени 

хигијенски надзор што намирница тако и радних површина и особља. Ови стандарди нас 

обавезују за поштовање добре хигијенске праксе у производњи хране .То значи производња 

безбедније хране и мањи пословни ризик, унапређење и одржавање репутације, бољу 

организованост особља и искоришћеност времена 

континуиран рад 

на унапређењу 

исхране 

Посао на просвећивању радника запослених у кухињи како за квалитетну исхрану, тако и за 

већу хигијену кухињско - трпезаријског блока поверен  је вишем дијететичару 

нутриционисти. Током године врши се иновирање старих и израда нових рецептура јела; ради 

се одабир одговарајућег начина припреме али и правилне комбинације намирница; 

свакодневно се врши индивидуално усавршавање путем стручних часописа и стручне 

литературе, као и путем акредитованих семинара. 

 

 

 

3.17 План рада нутриционисте 

 

ОБЛАСТ  РАДА ЦИЉЕВИ ЗАДАЦИ ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

ПЛАНИРАЊЕ 

ИСХРАНЕ 

-унапређење исхране, 

обезбеђи - 

вање избалансиране, 

-креирање недељних јеловника 

и ене- 

ргетско нутритивни 

-недељно 

 

-током године 
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безбедне, 

квалитетне, разноврсне и 

биоло- 

шки вредне хране 

обрачунјеловника , 

-иновирање старих и израда 

нових рецептура 

-учешће у јавним набавкама 

намирница 

 

-по потреби 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

РАДА У КУХИЊИ 

-обезбеђивање оптималних 

услова за рад на припреми 

и сервирању оброка 

-органолептичко оцењивање 

намирница 

-контрола ланца исхране ( 

примена HACCP система ) 

-праћење стања опреме и 

уређаја 

-учешће у јавним набавкама 

опреме 

-свакодневно 

-свакодневно 

 

-свакодневно 

-по потреби 

 

 

САВЕТОДАВНО 

ИНСТРУКТИВНИ 

РАД 

-усвајање позитивних 

навика у исхрани деце , 

корекција породичне 

исхране 

-увођење нових намирница и  

израда адекватних рецептура 

-едукација запослених на 

припреми 

и дистрибуцији хране 

-праћење прихваћености 

оброка код деце( разговор са 

децом и васпитачима ) 

-формирање и неговање навика 

правилне исхране 

-током целе године 

 

-током целе године 

 

-током целе године 

 

-током целе године 

 

 

 

ЕВИДЕНТИРАЊЕ 

-евалиација рада 

нутриционисте у Установи 

-вођење евиденције о 

утрошеним 

 количинама намирница 

-израда годишњег Плана и 

Извештаја о раду Установе у 

области исхране      

 -вођење евиденције о 

спровођењу хигијене у кухињи 

-вођење евиденцијео броју 

припремљених оброка 

-свакодневно 

 

-јул,август  

 

-свакодневно 

 

-свакодневно 

 

 

IV ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

4.1 Потребе деце и породице 

 

Узајамна подршка и размена између породице и вртића има огромну корист како за дете, 

тако за друштво у целини. Наш задатак је да се трудимо да градимо партнерски однос, 

будући да је дете предшколског узраста најотвореније за различите облике учења и 

развоја. Акценат најпре стављамо на родитеља, као дететовог најважнијег учитеља, и 

такав став заправо представља основни постулат сарадње.Наш задатак је да деци 

омогућимо и дамо им подршку да уче и развијају се у здравом и подстицајном окружењу, 

размишљајући о детету сада и овде и о ономе што га чека касније, трудећи се да раскорак 

између реланих животних околности и онога чиме се бавимо не буде  велики.  
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Установа је због актуелне епидемиолошке ситуације разрадила три модела организације 

васпитно образовног рада : 

1. рад установе у пуном капацитету 

2. рад установе у ограниченом капацитету 

3. прекид остваривања непосредног рада са децом у одређеном 

временском периоду. 

 

 

4.2 Бројно стање по групама у пуном капацитету 

 

При формирању група узимани су у обзир следећи критеријуми: деца из осетљивих група, 

треће и свако наредно дете, деца самохраних раодитеља, узраст деце, прописан број деце у 

групама, долазност деце у претходном периоду и потребе родитеља у односу на понуду 

програма у целодневном и полудневном трајању. Ове године формирано је 7 група 

целодневног боравка (деца узраста од 12 месеци до 6,5 година) и 9 групa у полудневном 

боравку којима се реализује четворочасовни припремни предшколски програм. Услуге 

Установе ове године користиће 172 деце уматичној Установи, 46 деце у истуреним 

одељењима. Рад са децом припремног предшколског програма одвија се у пуном 

капацитету, док се непосредан рад са децом узраста 1-5,5 година тренутно одвија само са 

децом запослених родитеља и самохраних мајки, до норматива сваке васпитне групе. У 

зависности од епидемиолошке ситуације, у сарадњи са локалним Кризним штабом, 

повећаваће се, односно смањивати број деце у објекту, односно васпитним групама.  

4.2 Број деце у установи  

 

 узраст деце број група број деце 

Целодневни 

боравак 

12 – 36 месеци 2 41 

3 – 4 године 1 27 

4 – 5 година 1 31 

5 – 6 година 1 37 

6 – 7 година 1 27 

Полудневни 

боравак 

6– 7 година 1 9 
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Укупно 7 172 

4.3 Број деце која похађају ППП у издвојеним одељењима 

 

место број група број деце 

Остружањ 1 6 

Лопатањ 1 8 

Горње Црниљево 1 5 

Комирић 1 2 

Гуњаци 1 2 

Пецка 1 16 

Драгодол 1 5 

Царина 1 2 

Укупно  46 

 

 

 

4.4 Радно време и облици рада са децом 

 

У радној 2020/21. години рад у Установи биће организован кроз целодневни боравак, 

четворочасовни облик рада и повремене облике рада. 

Радно време матичног вртића је од 6 до 16часова, што је истовремено и максимално 

трајање целодневног боравка, док је трајање четворочасовног облика рада је од 8 до 12 

часова. 

 

Рад васпитача и медицинских сестара трајаће:- у првој смени од 6 до 12 часова; 

      - у другој смени од 10до 16 часова.  

Радно време директора, нутриционисте, руководиоца – финансијско рачуноводствених 

послова и педагога је од 7 до 15 часова. 

Уколико дође до прекида непосредног васпитно-образовног рада са децом прећиће се на 

онлајн рад преко вибер група, а такође и утврдити распоред дежурстава. 

 

4.5 Распоред дневних активности (рад у пуном капацитету) 

 

Дневним распоредом активности обезбеђује се интензивирање дечје активности, 

доживљаја, правилно смењивање активности по интензитету што доприноси природном 
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ритму живљења јер је и за дете и за васпитача свака ситуација искуствено и развојно 

значајна. Режим дана није посебно испланирано време чије се сатнице треба стриктно 

држати, већ систем живота и рада који се прилагођава датим потребама и олакшава 

функционисање свих учесника. 

 

5.3.1 Режим дана у целодневном боравку 

 

• од 6.00до  7.50 часова пријем деце у Установу 

• од 7.50до  8.00 часова припрема за доручак 

• од 8.00до  8.30 доручак 

• од 8.30   до  11.00 усмерене и слободне активности 

• од 11.00 до 11.30ручак 

• од 11.30 до 13.30спавање 

• од 14.00до 14.30 ужина 

• од 14.30до 15.00поподневне активности 

• од 15.00 до 16.00 одлазак кући 

 

5.3.2 Режим дана у полудневном боравку 

 

• од 7,30до7.50часова пријем деце; 

• од7.50до 8.45часова јутарње телесно вежбање, слободне активности; 

• од 8.15 до 8.30 припрема за доручак; 

• од8.30 до 9.00часова доручак; 

• од 9.00 до 11.15часова усмерене и комбиноване активности; 

• од11.15 до11.45часова боравак деце на свежем ваздуху,слободнеактивности; 

• од11.45 до 12.00припрема деце и одлазак кући; 

 

4.6 Носиоци остваривања програма васпитања и образовања 

 

радно место име и презиме степен 

образов

ања 

занимање радно 

ангажовање 

директор Душица Грујичић VII дипломирани 

васпитач 

100% 

стручни 

сарадник - 

педагог 

Марија Радивојевић 

(на породиљском 

одсуству и одсуству 

ради неге детета) 

VII мастер педагог 

 

100% 

сарадник за 

исхрану -

нутрициониста 

Биљана Спасојевић VI виши 

нутрициниста - 

дијететичар 

100% 
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 сарадник- 

медицинска 

сестра за 

превентивну 

здравствену 

заштиту и негу 

Љиља Мијаиловић IV медицинска 

сестра 

100% 

васпитач – 

организатор 

васпитно – 

образовног рада 

Снежана Радуловић 
 

VII дипломирани 

васпитач 

100% 

 

 

 

В 

 

 

 

 

 

А 

 

 

 

 

С 

 

 

 

 

П 

 

 

 

Марија Весић VII струковни 

васпитач-

мастер 

75% 

Сузана Гајић VII дипломирани 

васпитач 

100% 

Mаријана 

Малешевић 

(на породиљском 

одсуству и одсуству 

ради неге детета) 

VII Специјалиста 

струковни 

васпитач 

75% 

Јелена Деспотовић IV Мастер 

струковни 

васпитач 

75% 

Бојана Јовановић  

 

VII специјалиста 

струковни 

васпитач 

 

75% 

Марина Крсмановић 

 

VII дипломирани 

васпитач 

100% 

Драгица Лазић 

 

VII дипломирани 

васпитач 

100% 

Зорица Марковић  

 

VI струковни 

васпитач 

75% 

Светлана Марковић 

 

VII дипломирани 

васпитач 

100% 

Јелена Матић VII дипломирани 

васпитач 

100% 

Биљана Ненадовић 

(на породиљском 

одсуству) 

VII дипломирани 

васпитач 

100% 

Слађана Ненадовић 

– Тришић  

 

VII 

дипломирани 

васпитач 

100% 
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И 

 

 

 

 

Т 

 

 

 

 

А 

 

 

 

 

Ч 

 

 

 

 

 

Мира Николић VII специјалиста 

струковни 

васпитач 

75% 

Слађана Новаковић 

(на породиљском 

одсуству и одсуству 

ради неге детета) 

VI струковни 

васпитач 

75% 

Славица Павловић VII дипломирани 

васпитач 

100% 

Ана Скорић – 

Младеновић 

VII специјалиста 

струковни 

васпитач 

75% 

Драгана Срећковић VII дипломирани 

васпитач 

100% 

Мирјана Стојковић VII дипломирани 

васпитач 

100% 

Андријана Тешић VII специјалиста 

струковни 

васпитач 

75% 

Милутин Тодорић VI струковни 

васпитач 

75% 

Катарина 

Тодоровић 

VII дипломирани 

васпитач 

 

100% 

Ана Томић   

VI 

струковни 

васпитач 

75% 

Слађана 

Милошевић 

VII Мастер 

струковни 

васпитач 

75% 

медицинска 

сестра - 

васпитач 

Јованка Петровић 
 

IV медицинска 

сестра- 

васпитач 

100% 

Милеса 

Станисављевић 

 

IV 

медицинска 

сестра- 

васпитач 

100% 

кувар 

 

Миросава Петровић III кувар 100% 

 

сервирка 

 

 

 

 

 

Јелена Брадоњић 

 

I 

 

Основна школа 

 

100% 

 

Милка Гавриловић 

III хемијска школа 100% 
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руководилац 

финансијско 

рачуноводствен

их послова 

 

Светлана 

Деспотовић 

(на породиљском 

одсуству и одсуству 

ради неге детета) 

 

VII 

 

дипломирани 

економиста 

 

100% 

 

 

Олгица Аћимовић VI економиста 100% 

техничар 

одржавања 

одеће 

Бранка Андрић III конфекционар 100% 

 

спремачица 

Гордана 

Веселиновић 

IV угоститељско – 

туристички 

техничар 

100% 

Милена Живановић I основна школа 100% 

Анђелка Перић IV пољопривредни 

техничар 

100% 

помоћни радник Миодраг Ненадовић I основна школа 100% 

 

4.7 Подела група и задужења 

 

 

 

 

 

 

 

 

целодневни боравак 

узраст Реализатор васпитно-

образовног рада 

од 12 до 36 месеци Милеса Станисављевић,  

Јованка Петровић 

Катарина Тодоровић 

Славица Павловић 

од 3 до 4 година Јелена Матић 

Сузана Гајић 

Снежана Радуловић 

од 4 до 5 година Марина Крсмановић  

СлађанаНенадовић Тришић 

Драгица Лазић 

од 5 до 6 година 

 

Светлана Марковић 

Драгана Срећковић 

Бојана Јовановић 

од 6 до 7 година Мирјана Стојковић 

Андријана Тешић 

 од 6 до 7 година – ППП, 

Осечина 

Зорица Марковић 
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полудневни боравак 

од 6 до 7 година- ППП 

Горње Црниљево 

Ана Томић 

од 6 до 7 година -  

ППП,Остружањ 

Марија Весић 

од 6 до 7 година, ППП 

Гуњаци -Царина 

Милутин Тодорић 

од 6 до 7 година, ППП, 

Пецка 

Ана Скорић Младеновић,  

од 6 до 7 година, ППП, 

Лопатањ 

 

Мира Николић 

од 6 до 7 година, ППП, 

Драгодол 

 

Јелена Деспотовић 

од 6 до 7 година, ППП, 

Комирић-Драгијевица 

Слађана Милошевић 

 

 

4.8СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

4.8.1 Структура 40-часовне радне недеље директора 

 

активности број сати 

програмирање 4 

организација 4 

педагошко – инструктивни рад 20 

аналитички рад 2 

стручно усавршавање 4 

сарадња 2 

истраживачки рад 2 

остали послови 2 

укупно часова недељно 40 

 

4.8.2 структура 40-часовне радне недеље педагога 

Рад у пуном капацитету: 

активности број сати (процентуално) 

непосредан васпитно – образовни рад са децом 30 (75%) 

припрема за васпитно - образовни рад 3,2 (8%) 

сарадња са родитељима и локалном заједницом 0,8 (2%) 

вођење документације 1,2 (3%) 
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примена програма стручног усавршавања 0,4 (1%) 

рад у додатним програмима у току године 0,8(1%) 

рад у стручним органима (актив, веће) 1,2 (3%) 

семинари, стручно усавршавање, радионице, 

манифестације 

2(5%) 

остало 0,4 (1%) 

укупно часова недељно 40 

 

Рад  у ограниченом капацитету и рад онлајн: 

активности број сати (процентуално) 

онлајн рад са децом 30 (75%) 

припрема за онлајн рад 3,2 (8%) 

сарадња са родитељима и локалном заједницом 0,8 (2%) 

вођење документације 1,2 (3%) 

примена програма стручног усавршавања 0,4 (1%) 

рад у додатним програмима у току године 0,8(1%) 

рад у стручним органима (актив, веће) 1,2 (3%) 

семинари, стручно усавршавање, радионице, 

манифестације (Онлајн) 

2(5%) 

остало 0,4 (1%) 

укупно часова недељно 40 

 

4.8.3 Структура 40-часовне радне недеље васпитача 

Рад установе у пуном капацитету: 

задаци и структура послова васпитачи у 

полудневном 

боравку 

васпитачи у 

целодневном 

боравку 

мед. сестре-

васпитачи 

непосредан рад са децом 20 30 30 

припрема за рад 6 6 6 

сарадња са породицом 4 1 2 

стручно усавршавање 3 1 1 

сарадња са друштвеном средином 4 1 / 

вођење педагошке документације 3 1 1 

укупно часова недељно 40 40 40 

 

Рад  у ограниченом капацитету и рад онлајн: 

задаци и структура послова васпитачи у 

полудневном 

боравку 

васпитачи у 

целодневном 

боравку 

мед. сестре-

васпитачи 

Онлајн рад са децом 20 30 30 

припрема за рад- креирање 

ресурса- базе примера добре 

праксе 

6 6 6 

сарадња са породицом онлајн 4 1 2 
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стручно усавршавање онлајн 3 1 1 

Размена искустава са колегама 4 1 / 

вођење педагошке документације 3 1 1 

укупно часова недељно 40 40 40 

 

4.9 Програм маркетинга Установе 

 

 

облик 

 

активности/начин

и 
место време 

реализатори/ 

носиоци 

интерни 

изложбе дечјег 

стваралаштва у 

Установи и ван ње 
објекат установе 

током 

године 

 

чланови ВОР- а 
поделом флајера са 

саветима за 

адаптацију деце 
објекат установе 

панои за родитеље објекат установе чланови ВОР-а 

објављивање 

информација о раду  

на локалној радио 

станици и 

недељном листу 

„Напред“ 

локални радио и 

недељни лист 

„Напред“ 

  

гостовања на 

локалној радио 

станици  

локална радио 

станица 

промовисање 

Конвенције о 

дечјим правима 

трг октобар чланови ВОР-а 

израда и подела 

Информатора о 

раду, понуди 

програма и услуга 

објекат установе фебруар-јун чланови ВОР-а 

 

4.10 Праћење и евалуација 

 

 

Активности 

 

Начин праћења 

 

Динамика 

извештавања 

 

Носиоци евалуације 

Поштовање законске 
регулативе(Закони и 

Извештаји и 
информације 

 Током године 
на седницама 

 
 



49 
 

подзаконска акта) 
 

директору, 
Управном одбору, 
Савету родитеља 
и стручним 
органима 

и састанцима 
и у Годишњем 
извештају о 
раду 
Установе 

 
секретар 

Материјално-технички 
услови 

Увид у правну и 
рачуноводствену 
документацију и 
извештавање 
директора 

Тромесечни 
извештаји, 
Годишњи 
извештај 

Секретар, 
Руководилац финансијско-
рачуноводствених 
послова 
директор 

Организација васпитно-
образовног рада: 
-бројно стање ддеце и 
васпитних група 
-облици рада са децом и 
ритам рада установе 
-задужења у оквиру 40-
часовне радне недеље 
 

Увид у спискове 
деце у 
рачуноводству и 
увид у радне 
књиге васпитача и 
мед.сестара-
васпитача 
 
Увид у 
непосредан в.о.-
рад и вођење 
педагошке 
документације 

Полугодишњи 
и годишњи 
извештаји 
 
 
 
 
 
Два пута у 
току године 

 
 
 
Директор 
Стручни сарадник педагог 

 
Програми рада 
-редовни програми 
-посебни и 
специјализовани програми 
-рад стручних тимова и 
органа установе  

Увид у 
непосредан в.о.-
рад и вођење 
педагошке 
документације 
 
Увид у записнике 
са састанака, 
месечне 
извештаје и 
годишње 
извештаје о раду 

 
 
 
 
Два пута у 
току године 

 
 
 
 
 
Директор 
Стручни сарадник педагог 

Самовредновање 
 

Увид у записнике 
са састанака, 
месечне 
извештаје и 
годишње 
извештаје о раду 

Два пута у 
току године 

 
Директор 
Стручни сарадник педагог 

Развојно планирање Увид у записнике 
са састанака, 
месечне 
извештаје и 
годишње 
извештаје о раду 

Два пута у 
току године 

Тим за развојно 
планирање 

Сарадња са породицом и 
друштвеном средином 

Увид у вођење 
документације, 
извештаји са 

Два пута 
годишње на 
в.о.већу и 

Директор  
Стручни сарадник педагог 
































