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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛАНЕ“ 

Ул. Хајдук Вељкова 6 

Тел: 014/451-284 

e-mail: pu.lane.osecina@gmail.com 

Број:372/2020 

Датум: 10.09.2020. 

О С Е Ч И Н А 

 

На основу члана 62. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник 

РС“ бр. 88/2017),Закона о предшколском васпитању и образовању. („Службени гласник 

РС“, бр. 18/10, 101/17, 113/17 – други закон и 10/19) и члана 39. Статута Предшколске 

установе „Лане“ Осечина бр. 270/14, директор Предшколске установе „Лане“ Осечина 

подноси: 

 

 

ИЗВЕШТАЈ  

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

Предшколске установе ''Лане'' Осечина 

за радну 2019/2020. годину 

 

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 
Извештај о реализацији Годишњег плана рада Установе доноси се у складу са школским 

календаром, развојним планом и предшколским програмом до 15. септембра. 

  

1.1 Полазне основе 
 

Извештај о реализацији Годишњег плана рада Установе је настао на основу: 

 Годишњег плана рада Предшколске установе ''Лане'' Осечина 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), реализације активности здравствено превентивне службе, 

реализацију процеса исхране и инвестициног  улагања у Установу; 

 извештаја о раду директора Предшколске установе ''Лане''; 

 Закона о основама система васпитања и образовања; 

 Закона о предшколском васпитању и образовању; 

 Правилника о општим основама предшколског програма; 



5 
 

 Предшколског програма Установе који дефинише услове, облике, садржаје 

иначине рада са децом; 

 Закона о буџету републике Србије и других законских и подзаконских аката. 
Оснивач Установе је Скупштина општине Осечина .Установа делатност васпитања 

и образовања остварује обезбеђивањем средстава из: 

 буџета општине Осечина; 

 буџета Републике Србије, односно Министарства просвете (финансирање припремног 

предшколског програма); 

 уплата родитеља; 

 осталих прихода (донације и спонзорства). 

При планирању потребних финансијских средстава полазило се од: 

 броја уписане деце; 

 формираних васпитних група; 

 броја запослених и материјалних трошкова, текућег и инвестиционог одржавања, 

набавке опреме, дидактичких средстава, потрошног материјала, исхране и 

других потреба Установе детаљно разрађених кроз финансијски план.  

 

1.2 Делатност Установе 
Основна делатност Установе је реализација  предшколског васпитања и образовања, али 

поред ове, установа обавља и делатности којима се обезбеђује исхрана, нега, превентивно- 

здравствена заштита деце предшколског узраста, у складу са Законом. 

Установа је успешно реализовала планом и програм предвиђене васпитно – образовне 

активности, негу, превентивно – здравствену заштиту и исхрануу складу са нормативима  

друштвене исхране деце и HACCP стандардом. 

1.3. Просторни капацитети и опремљеност установе 
Основни проблеми у остваривању делатности тичу се просторних капацитета и 

опремљености Установе. Наиме, реализовано је отежано остваривање васпитно – 

образовног рада, услед припремне предшколске групе четворочасовног програма која се 

остваривала на ходнику, испред канцеларија и других радних соба, као и велики број деце 

у групама, који се одражава на квалитет рада. Такође, како смо навели у Годишњем плану 

рада, посао стручног сарадника – педагога се одвијао отежано услед недовољног простора 

за индивидуалне разговоре са родитељима. Услед пандемије вируса КОВИД 19, а због 

недостатка просторних капацитета, васпитно-образовни рад од 11.05.2020. године 

обављао се са смањеним бројем деце по групама. Наиме, у вртић су ишла деца чија су оба 

родитеља за време пандемије била радно ангажована у просторијама послодавца и деца 

самохраних родитеља. 
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1.4. Реализација плана унапређења материјално – техничких средстава 

 

ЕНТЕРИЈЕР 

Планиране активности Време Носиоци Реализација Извор финансирања 

набавка и замена 

дотрајалог дечјег 

намештајаи замена 

дотрајалих санитарија 

током 

године 

Директор, 

руководилац-

финансијско-

рачуноводстве

них послова. 

 

Замењена 2 

тепиха у дечјим 

боравцима, 

замењена 

оградица за 

радијаторе у 

једном боравку, 

замењене чесме 

у дечјим 

купатилима, 

набављени 

столови, столице 

и дечји 

креветићи, 

набављене 

полице за дечја 

купатила, као и 

полице по 

боравцима , 

набављено 

посуђе за 

кухињу 

 

буџет установе 

набавка играчака, 

дидактичких материјала 

 

 

 

IX и 

т.г. 

директор, 

педагог, ВОВ 

Делимично 

реализовано 
буџет установе, 

набавка аудио визуелних 

средстава (компјутер, 

ТВ, двд, дигитални 

апарати) 

т.г. 

Директор, 

руководилац-

финансијско-

рачуноводстве

них послова. 

Набављена 2 

компјутера за 

администрацију, 

извршена 

реконструкција 

видео надзора на 

објекту вртића 

буџет установе 

набавка стручне 

литературе 
т.г. 

Директор, 

руководилац-

финансијско-

рачуноводстве

них послова, 

Делимично 

реализовано 

буџет установе 
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1.5. Објекти за одмор и рекреацију 
Установа је реализовала низ активности помоћу којих је организовано  зимовање на Тари 

у трајању од 7 дана, а своје објекте за одмор и рекреацију деце не поседује. 

ВОВ. 

Радне униформе, 

кломпе, мајице за децу 

 

Т.г. 

Директор, 

руководилац-

финансијско-

рачуноводстве

них послова.  

Набављене 

кломпе за све 

запослене у 

установи и радне 

униформе за 

особље кухиње и 

мед.сестре 

васпитаче 

 

Буџет установе,  

 

 

ЕКСТЕРИЈЕР УСТАНОВЕ 

планиране активности време  носиоци реализација извор финансирања 

Замена спољашње дрвене 

столарије на 2 дечја боравка 
т.г. 

Директор, 

руководилац-

финансијско-

рачуноводствен

их послова,  

 

Замењенo 5 

прозора 

новом ПВЦ 

столаријом 

буџет  

установе 

уређење дворишта – 

постављање   нових справа, 

одржавање постојећих 

т.г. 

Директор, 

руководилац-

финансијско-

рачуноводствен

их послова,  

Извршено 

фарбање 

постојећих 

справа у 

дворишту, 

извршена и 

замена 

дотрајалих 

гума 

 

буџет  

установе 

замена дотрајале електричне 

расвете 

 

т.г. 

Директор, 

руководилац-

финансијско-

рачуноводствен

их послова,  

Делимично 

реализовано 
буџет установе 
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1.6. Календар значајних активности 

активност 
датум 

одржавања 
реализација учесници 

Дечја недеља  
прва недеља 

октобра 

Разноврстан програм 

обележавања дечје 

недеље 

на нивоу установе 

Позоришна 

представа 

октобар, 

децембар,  

„Ружичасто слонче“ 

„Тајна чаробног 

кофера“ 

на нивоу установе 

Октобар месец 

правилне 

исхране 

октобар 

Централна свечаност 

испред Спортског 

центра у Осечини, 

приредба 

На нивуо установе 

ппг Пецка 

Средња васпитна група 

Припремна предшколска 

група 

Светски дан 

детета 
20.новембар На нивоу група на нивоу установе 

Новогодишњи 

програм  
децембар 

у оквиру сваке радне 

собе, углавном путем 

радионица 

на нивоу установе, родитељи 

Дан Св. Саве  27.јануар 
Прослава уз минималан 

програм 
на нивоу установе 

Дан жена  8.март 
Радионице, приредбе на 

нивоу група 
на нивоу група 

Дан пролећа  21. март 

 

Он лајн радионице са 

децом и родитељима 

на нивоу група 

Међународни 

дан књиге 
02.април 

Он лајн радионице са 

децом и родитељима 

Припремна предшколска 

група 

Дан планете 

земље  
22. април 

Он лајн радионице са 

децом и родитељима 

на нивоу предшколских 

група 

Недеља здравља 

зуба 

трећа 

недеља маја 

Он лајн радионице са 

децом и родитељима 
на нивоу установе 

Међународни 

дан породице 
15.мај 

Он лајн Он лајн 

радионице са децом и 

родитељима 

на нивоу установе 
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II ИЗВЕШТАЈИ О ПЛАНОВИМА РАДА 
 

 

2.1. Извештај о сарадњи са породицом 
 

врсте 

сарадње 

начин остваривања реализација 

 

писана 

комуникација 

огласна табла, 

извештаји, 

поруке, 

књига  утисака, 

кутија за сугестије 

он лајн комуникација 

Испред сваке од група, 

тачно одређеним местом 
за обавештења/ поруке за 

родитеље, благовремено 

су истицана. 

Обавештење о анализи 

родитељског састанка на 

сваком следећем за 

претходни.  

Евалуација након 

родитељског/трибинене 

Размена информација он 

лајн, обавештења у вези са 

поступањем и мерама 
заштите током пандемије 

вируса КОВИД 19 

 

 

непосредна 

комуникација 

сусрети приликом довођења и одвођења детета, 

телефонски позиви, 

индивидуални састанци, 

родитељски састанци на нивоу групе, установе 

на нивоу тимова(савет родитеља): учешће у 

планирању, вредновању, унапређењу васпитно- 

образовног рада. 

 

Континуирано, током 

године, по потреби, 

свакодневни неформални 

разговори, он лајн 
разговори. 

Родитељски састанци на 

нивоу установе/група:  

Адаптација и први 

родитељски састанак за 

родитеље деце која први 

пут крећу у предшколску 

Установу.  

Родитељски састанак за 

родитеље деце 

предшколског узраста 

Родитељски састанак 
ВАСпитање данас 

Организовање 

родитељског: Правилна 

исхрана – чувар здравља  

Редован долазак родитеља 

на Савет родитеља и 

њихово активно 

учествовање о стварима 

које их се тичу. 

активности за родитељ – родитељу,  
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родитеље образовне активности, 

социјалне активности, 

услуге локалне заједнице 

није реализовано 

 

 

непосредно 

учешће 

посетилац, 

волонтер, 

технички реализатор (помоћ у акцијама, изради 

и сл.) 

активности код куће 

 

 

 
-Посета и представљање 
занимања родитеља у 

групи свог детета  

 

-Он лајн радионице и 

активности са децом код 

куће за време ванредног 

стања услед вируса 

КОВИД 19 

 

Како нам је породица основни партнер у реализацији наших активности, будући да имамо 

исти фокус – дете, само различито деловање, сарадња са породицом увек треба да се 

додатно побољша. Трудили смо се да организујемо што више родитељских састанака и 

трибина, на нивоу целе Установе, али и да се трудимо да их благовремено обавештавамо о 

свим наредним корацима. На нама је да продубљујемо сарадњу и да их освестимо о 

значају исте. Како је у марту кренула пандемија вируса Ковид 19, услед ванредног стања и 

прекида рада у установи, васпитачи су оформили вибер групе путем којих су размењивали 

информације са родитељима, давали предлоге игара, активности и радионица које су у 

кућним условима спроводили са децом. Након поновног отварања и поласка деце у вртић, 

остала је и даље актуелна он лајн комуникација са родитељима деце која нису кренула у 

вртић. Овакав вид сарадње показао се као врло успешан и примењиваће се и у будуће. 

2.2. Извештај о сарадњи са друштвеном средином 
 

активности време реализација  учесници 

посета 

учитеља 

будућих 

првака 

минимално 2 

пута у току 

радне године 

 

Није реализовано  

 

деца, 

васпитачи, 

директор, 

стручни сарадници 

школа и вртића 

посета деце 

ППП школи 

  

Реализована са групама на 

терену 

 

деца, 

васпитачи, 

учитељи 

стручни сарадници 

школа и вртића 

размена 

корисних 

информација 

и знања 

током године континуирана комуникација и 

саветовање, специјално са 

стручним сарадником – 

дефектологом, посете нашој 

стручнисарадници 

школа и вртића 
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између 

стручних 

сарадника 

две установе 

установи, консултације у 

њиховој 

радионица 

деце ППП и 

ђака првака 

IV Није реализовано због 

пандемије вируса Ковид 19 

 

 

деца,  

учитељи, 

 васпитачи 

заједничке 

изложбе и 

приредбе 

током године  

Није реализовано због 

пандемије вируса Ковид 19 

 

 

 

васпити, 

учитељи 

стручни сарадници  

школа и вртића 

 

 

заједничко 

коришћење 

спотрских 

терена 

током године Два пута седмично припремне 

предшколске групе до марта 

2020. 

васпитачи,  

учитељи, професори 

физичке културе 

 

 

 

 

Сваке године, за Ускршњи пост, имамо организован причест деце у цркви. 

 

2.3. Извештај о реализацији плана рада са децом у процесу инклузије 

 

активности време реализација носиоци 

 

 

анализа постојећег стања 

 

 

XIII, IX 

 

снимак стања, 

посматрање деце 

за коју сматрамо 

да је потребна 

додатна подршка 

медицинска сестра на 

превентиви 

мед.сестре васпитачи, 

васпитачи, 

стручни сарадник 
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прикупљање релевантних 

података о деци 

XIII, IX и 

током 

године 

конструктивни 

разговори 

васпитача и 

стручног 

сарадника,и 

стручног 

сарадника из 

Установе са 

дефектологом из 

Основне школе, 

сарадња са Домом 

здравља, 

разговори са 

родитељима 

мед.сестре васпитачи, 

мед.сестра на 

превентиви 

васпитачи, 

стручни сарадник 

мишљење интерресорне  

комисије за пружањем 

додатне образовне, 

здравствене и социјалне 

подршке  

 

 

конструктивни 

разговори 

васпитача и 

стручног 

сарадика, и 

стручног сарадика 

дефектолога из  

школе 

родитељи 

васпитачи 

с.сарадник 

директор 

 

 

 

 

 

рађење развојних статуса и 

педагошког профила на 

основу којих се доноси 

ИОП и раде 

индивидуализације  

 

почетак 

године и по 

потреби 

израда 

педагошких 

профила за 1 дете 

за које 

интерресорна 

комисија сматра 

да им треба 

додатна подршка 

прилагођавања 

програма 

 

стручни сарадник 

креирање ИОП-1 након 

мишљења 

интересорне 

комисије 

до краја 

радне  

године 

након израђених 

педагошких 

профила за 1 дете 

којима је 

саветован 

прилагођени 

програм, 

васпитачи и 

стручни сарадник 

у односу на 

мишљење 

интерресорне,  

праве ИОП-1. 

васпитачи 

с.сарадник 
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разговори са родитељима 

деце укључене у 

индивидуални образовни 

план 

 

током 

године 

Родитељи су 

свесни проблема и 

важности подршке 

како за дете, тако 

и за породицу. 

Уважавали су све 

сугестије о 

питањима о 

којима смо 

причали. 

мед.сестре васпитачи, 

васпитачи, 

стручни сарадник 

праћење адаптације деце 

која раде по ИОП-у или 

индивидуализацији  

током 

године 

систематско, 

континуирано 

праћење 

мед.сестре васпитачи, 

васпитачи, 

стручни сарадник 

посматрање, праћење и 

анализирање  укупног 

дечјег развоја 

током 

године 

систематско, 

континуирано 

праћење, сарадња 

са родитељима и 

дефектолом из 

основне школе 

стручни сарадник 

 

М.Р -  од септембра 2019.године поново je похађаo припремни предшколски 

програм по Одлуци интерресорне комисије. Редовно је боравио у групи. Видљиви су 

напреци, неопходно је много труда у току наредних година, како би достигли оптимални 

развој.  

2.4. Извештај о реализацији плана рада превентивне здравствене заштите 

 

задаци активности време реализација реализатори 

ф
о

р
м

и
р

а
њ

е
 

к
у
л

т
у

р
н

о
 –

 

х
и

ги
је

н
с
к

и
х

 и
 

зд
р

а
в

и
х
  
н

а
в

и
к

а
 

д
е
ц

е 

развијање навике 

одржавања личне 

хигијене 

свакодневно 

током године 

свакодневно 

спровођење 

хигијене уз 

разговор о 

томе, 

показивање 

игре луткама, 

купање лутке 

бебе, боравак 

деце на 

свежем 

ваздуху, 

мед. сестра- 

сарадник, 

мед.сестра – 

васпитач, 

васпитачи 
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задовољавање 

дечјих 

потреба за 

сном 

 

развијање навике 

правилне 

употребе тоалета 

свакодневно 

током године 

редовно прање 

руку, помоћ 

детету у 

поступку 

прања руку, 

сарадња са 

родитељима, 

одвикавање од 

памперса 

мед. сестра- 

сарадник 

мед.сестра – 

васпитач, 

васпитачи 

навике 

самосталног 

облачења и 

обувања 

 

свакодневно 

током године 

кроз игру 

пронаћи своје 

патофне и 

обући 

резервно 

одело 

мед. сестра- 

сарадник, 

мед.сестра – 

васпитач 

васпитачи 

физичко- 

рекреативне 

активности 

 

 

 

свакодневно 

током године 

јутарње вежбе 

уз музику 

 

мед.сестра – 

васпитач 

васпитачи 

сарадници за 

физичко 

васпитање 

заштита животне 

средине 

 

 

током године 

превентивно и 

по потреби 

свакодневна 

контрола 

хигијене 

објекта, 

дворишта, 

осветљеност 

просторије за 

боравак деце, 

проветреност 

и топлота 

просторије 

васпитачи, 

мед.сестре 

васпитачи, 

стручни сарадник 

 

 

д
н

е
в

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
е
т
е
т
а

 увид у чистоћу 

одеће, обуће и 

постељног рубља 

 

свакодневно 

током године 

праћење 

редовне 

замене 

постељног 

рубља, 

редовна 

замена радних 

униформи, 

обезбеђивање 

мед. сестра- 

сарадник 
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средстава за 

одржавање 

хигијене  

мерење телесне 

температуре код 

сваког детета 

сумњивог на 

почетак болести 

уз обавезну 

изолацију 

оболелог детета 

и обавештавање 

родитеља ради 

преузимања 

детета 

 

свакодневно 

током године 

јутарња 

тријажа, 

сарадња са 

Домом 

здравља – 

педијатром, 

сарадња са 

ЗЗЈЗ – 

разговор са 

родитељима, 

израда паноа 

 

мед. сестра- 

сарадник 

п
е
р

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

е
т
е
т
а

 

систематски 

преглед 

 

 

октобар, април донети на 

увид 

здравствени 

картон, детета 

од надлежног 

педијатра 

педијатар из 

локалног Дома 

здравља, 

мед.сестра- 

сарадник 

мерење телесне 

висине и тежине 

 

 

 

октобар, 

децембар, 

април 

четири пута 

годишње и по 

потреби 

индивидуални 

разговор са 

родитељима 

мед.сестра- 

сарадник 

у
в

и
д
 у

 з
д

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 

 

савети од 

стране 

педијатра, 

упозорење 

АРИ, ликовни 

радови, 

израда, панои, 

посета Дома 

здравља, 

педијатрије – 

саветовалишта 

педијатар из 

локалног Дома 

здравља, 

мед.сестра- 

сарадник 
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п
р

е
в

ен
т
и

в
н

а
 о

р
а

л
н

а
 

х
и

ги
је

н
а

 

 

посета 

стоматолога из 

локалног Дома 

здравља, 

превентивно 

дијагностификов

ање тренутног 

стања и 

саветодавни рад 

у циљу подизања 

свести о 

важности оралне 

хигијене 

 

 

 

 

 

мај 

Није 

реализовано 

стоматолог Дома 

здравља, 

стоматолошка 

сестра Дома 

здравља 

в
о

ђ
ењ

е 
м

е
д

и
ц

и
н

с
к

е
 д

о
к

у
м

е
н

т
а
ц

и
је

 и
 е

в
и

д
е
н

ц
и

је
 попуњавање 

здравственог 

листа детета 

септембар, 

током године 

по потреби 

консултација 

са 

педијатром, 

разговор са 

родитељима 

мед.сестра- 

сарадник 

попуњавање 

књиге 

евиденције 

 

 

 

 

септембар, 

током године 

по потреби 

јутарња 

тријажа, 

здравствени 

картон 

детета, 

потврда о 

здравственом 

стању детета, 

евиденција о 

мерењу 

ТТТВ детета, 

о повредама 

деце, о 

заразним 

болестима, 

евиденција о  

санитарним 

прегледима 

мед.сестра- 

сарадник, 

педијатар из 

локалног Дома 

здравља 

У марту 2020.године, када је почела пандемија вируса КОВИД 19, добили смо 

инструкције надлежног министарства у погледу спровођења мера заштите од вируса. Сви 

запослени, родитељи и деца одмах су обавештени о мерама заштите од вируса КОВИД 19. 

Од 11.маја 2020. године, када смо поново почели са пријемом деце, мед.сестра 

превентивно здравствене заштите имала је додтне активности које су се односиле на 

спровођење мера заштите од вируса (мерење температуре деци, родитељима и 
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запосленима, пријем и отпуст деце, провера спровођења наложених мера заштите од 

вируса). 

2.5. Извештај о  реализацији плана рада Управног одбора 
 

Управни одбор, чији је рад и надлежност регулисан Законом о основама система 

васпитања и образовања и Статутом установе је током године реализовао следеће 

активности: 

 

Датум Дневни ред 

11.09.2019 г. 

Дел.бр.364 

1. Извештај о реализацији годишњег плана рада за 2018/2019.г. 

2. Годишњи план рада за 2019/2020. годину 
3. Разно 

25.11.2019.г. 

Дел.бр.450-3/2019 

1. Правилник о управљању сукобом интереса 
2. Правилник о поступању са донацијама у ПУ „Лане“ Осечина 

3. Разно 

30.01.2020. 

Дел.бр. 32/2 

1. Разрешење старог и именовање новог члана Управног одбора ПУ 

„Лане“ 

2. План јавних набавки за 2020.годину 
3. Разно 

04.03.2020. 

Дел.бр.64/2 

1. Измена и допуна Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова и радних задатака 

2. Разно 

 

05.05.2020. 

Дел.бр. 91/2020 

1.Одлука о расписивању Конкурса за упис деце у ПУ „Лане“ Осечина 

за радну 2020/2021.годину 

2.Разно 
 

 

 

2.6 Извештај о  реализији плана рада Васпитно – образовног већа 

 
Период 

одржавања 
Дневни ред 

23.08.2019. 

Дел.бр.329/1 

1. Распоред запослених и радна ангажовања у току радне 
2019/20120.године 

2. Формирање васпитних група 

3. Договор око дечјег програма у овиру Сајма шљива 
4. Захтев за покретање поступка за стицање звања Педагошки 
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саветник, Зорице Павловић 
5. Разно  

10.09.2019. 

Дел.бр.365/1 

1. Разматрање  Извештаја о реализацији годишњег плана рада за 

радну 2018/2019. годину 

2. Разматрање Годишњег плана рада за радну 2019/2020.годину 
3. Обавештење педагога везано за обуку за тренера и предстојеће 

активности из пројекта СУПЕР 

4. Понуда радних књига, часописа и договор око потрошног 

материјала 
5. Разно 

30.09.2019. 

Дел.бр.386/2019 

1. Извештај са Међународне конференције „БАПТА“ (12-

15.09.2019) 

2. Избор представника ВОВ за Тимове у установи 

3. Договор око обележавања Дечје недеље 
4. Осигурање деце 

5. Договор око обележавања Октобра месеца правилне исхране 

6. Разно 

06.12.2019. 

Дел.бр.471/1 

1. Извештај са УО УВАКО  

2. Зимовање деце 
3. Договор око Новогодишњег програма и пакетића 

4. Договор око Славе вртића 

5. Разно 

22.01.2020. 

Дел.бр. 25/2020 

1. Обавештење УО УВАКО 
2. Извештај са Јесењег фестивала здравља, Београд, октобар 2019. 

3. Извештај са семинара „Научи, победи страх и адекватноукажи прву 

помоћ када је детету неопходно“ 
4. Извештај са семинара „Традиционалне игре и играчке у 21 веку“  

5. Извештај са семинара „Подстицање дечјег развоја применом и 
обликовањем природног материјала“ 

6. Обавештење за III Убски фестић 

7. Договор око реализације семинара Креативног центра 

8. Договор око славе установе Свети Сава 

9. Разно 

Дел.бр.76/2020 

12.03.2020. 

1. Извештај са УО УВАКО 
2. Договор око екскурзије 

3. Договор око Пролећне недеље 

4.  Обавештење за V малу Олимпијаду у Коцељеви 
5. Обавештење запослених о поступању у вези са препорукама 

МПНТР у вези са вирусом КОВИД 19 

6.  Разно  

19.03.2019. 

Дел.бр.92/2019 

1. Извештај са семинара „Даровито дете у вртићу“ 
2. Извештај са УО УВАКО-а 

3. Договор око реализације пројекта „Заједно за децу“ 

4. Договор око екскурзије 
5. Договор пролећне недеље 

6. Обавештење о IV Окружним сусретима у Шапцу 

7. Разно 
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16.03.-11.05.2020. 

Он лајн састанци 

на вибер групи 

1. Обавештење о проглашењу ванредног стања у Србији услед 
пандемије вируса КОВИД .19 

2. Допис МПНТР о мерама и активноастима за време ванредног стања 

3. Утврђивање распореда потребних дежурстава 

4. Информисање родитеља и запослених о он лајн раду,активностима 
са децом, сарадњи са породицом у време ванредног стања 

5. Организација процеса континуираног професионалног развоја и 

учења запослених и нов Оперативни план стручног усавршавања 
6. Дописи Савеза удружења васпитача Србије у Удружења васпитача 

Колубарског округа 

7. Учешће у анкети „Праћење активности предшколских установа у 

време трајања епидемије КОВИД 19“ 
8. Инструкције МПНТР у вези са поступањем предшколских установа 

поводом отварања објеката за пријем деце и примени мера 

превентивно здравствене заштите везано за Ковид 19,  након 
престанка ванредног стања 

 

1. Подела уверења о похађању припремног предшколског програма 

2. Подела позива за родитељске састанке за радну 2020/2021.годину 

3. Разно 

Дел.бр.342/2020 

 28.08.2020. 

1. Распоред запослених и радна ангажовања за радну 

2020/2021.годину 

2. Формирање васпитних група 

3. Организација рада од 01.09.2020. и упознавање запослених о 

Допуни акта о процени ризика за време епидемије КОВИД 19 

4. Избор радних књига и договор око потрошног материјала 

5. Подела књига рада васпитача и мед.сестара васпитача 

6. Договор око новог сазива Савет родитеља 

7. Разно 

 

 

3.7 Извештај о реализацији плана рада Тима за стручно усавршавање 
 

Тим за стручно усавршавање је у протеклој години на састанцима разматрао и 

прикупљао податке о свим питањима  везаним за програм и реализацију програма сталног 

стручног усавршавања. Већина планираних активности реализована је у складу са 

постављеном динамиком. 

На првом састанку изабрани су чланови  Тима за стручно усавршавање: Снежана 

Радуловић, васпитач-координатор Тима, Јелена Матић, васпитач-члан и Душица 

Грујичић-директор и Марија Радивојевић-педагог. Тим је детаљно разматрао План 

стручног усавршавања за радну 2019/2020. годину.  

У марту месецу услед пандемије вируса Ковид 19 прешли смо на он лајн рад са децом и 

родитељима на вибер групе. Тада смо донели нов Оперативни план Стручног 

усавршавања запослених на нивуо установе за време пандемије КОВИД 19, који смо 
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прилагодили постојећој ситуацији. Формирана је Вибер група УВАКО путем које је 

васпитно особље комуницирало и размењивало искуства, пратили обавештења директора, 

размењивали едукативне садржаје међусобно. 

Запослени, који су били заинтересовани, су похађали он лајн обуке које су организовали 

МПНТР и разна струковна удружења. Свако за себе је водио евиденцију о свом он лајн 

стручном усавршавању, а сертификате су достављали у досијеа. Отворили смо и фб 

страницу „Игре по мери деце“  на којој су размењивана искуства са колегама из других 

предшколских установа. 

  

облици стручног усавршавања учесници/ 

реализатори 

број бодова 

ван 

установе 

у 

установи 

семинари „Научи, победи страх и адекватно 

укажи на прву помоћ када је детету 

неопходна“ 

6 васпитача 8 8 

 

 

 

слушаоци 

2б 

„Инспиративна средина за 

интегрисано учење“ 

26 

запослених(в

аспитачи и 

мед.сестре 

васпитачи) 

16  

„Комуникацијске вештине васпитача, 

стручних сарадника у функцији 

унапређивања етоса у предшколској 

установи“ 

26 

запослених(в

аспитачи, 

мед.сестре 

васпитачи, 

нутриционис

та) 

 

8  

„Традиционалне игре и играчке у 

21.веку“ 

3 васпитача 8 8 

 

 

2б сви 

слушаоци 

на већу 

„Подстицање дечјег развоја применом 

и обликовањем природних 

материјала“ 

3 васпитача 8 8 

 

 

2б сви 

слушаоци 

на већу 
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  нутриционис

та 

8  

 руководилац 

финансијско- 

рачуноводств

ених 

послова, 

директор 

4  

 

стручне 

конференц

ије 

Међународна стручна конференција 

„Бапта“ 

 

 

3 васпитача 

(аутора) 

педагог 

8 8 

слушаоци 

2б 

Стручни  

скупови 

„Зашто су бајке важне за децу“ 

 

2 васпитача, 

педагог 

1 12 

 

 

8 

Слушаоц

и 2б 

 

Фестивал Здравља 

3 мед.сестре 

васпитача,  

нутриционис

та 

4 

Угледна 

активност 

 

„Употребна вредност дрвета“ 

 

3 васпитача 

 

 10 слу

шао

ци 

по 2 

бод

а 

Посете са 

едукативн

им 

карактеро

м (музеј, 

библиотек

а...) 

 

У оквиру дечје недеље, едукативне  

посте Народном музеју и Народној 

библиотеци Осечина, 

 

17 васпитача 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

Едукативна посета Ватрогасној 

јединици Осечина 

3 васпитача 

 

 6 

 

Посета сеоском домаћинству 

 

3 васпитача  6 

Едукативна Посета Пошти Осечина 

 

3 васпитача  6 

Едукативна изложба дечјих радова 

Галерија библиотеке Осечина 

3 васпитача  6 

студијска 

путовања 

Путовање у ПУ „Врачар“ „ 13.Дани 

предшколаца Врачара“ 

 

2 васпитача,  

директор 

2  

присуство 

на 

седницама 

Удружења 

 

Присуство на седници УВАКО-а и 

представљање рада „Шах- више од 

игре“ 

сви 

васпитачи 

 

3 васпитача  

2  

 

 

8 

радионице „Моја машта бира да истражи тајне 3 васпитача         14 
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за 

родитеље 

свемира“ 

 

 

 

„Риба риби гризе реп“ 3 васпитача        4 

„Књижевност за најмлађе“ 

  

3 мед.сестре 

васпитач 

       14 

„Од сликовница до прича“ 

 

2 васпитача        14 

„Бајка –храброст живљења“ 2 васпитача  

 

     14 

Он лајн 

стручно 

усавршава

ње 

Он лајн радионице са децом и 

родитељима 

25 васпитача 

 

 8 

подршка 

студентим

а на 

стручној 

пракси 

У децембру, подршка и заједничко 

припремање активности са студентима 

на пракси 

9 васпитача  2 

учешће на 

манифеста

цијама 

„Прело“ Народна библиотека Осечина 3 васпитача  6 

 

 

Активност

и везане за 

пројекат 

„СУПЕР“ 

Обука за менторе за реализацију 

пројекта „СУПЕР“ 

 

„Ка квалитетном инклузивном 

предшколском васпитању и 

образовању у локалној заједници“ – 

обука за писање локалне стратегије 

Педагог 

 

 

 

директор 

16 

 

 

 

16 

 

 

2.8 Извештај о реализацији плана заштите деце од насиља, злостављања и 

занемаривања 

 

За спровођење програма заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања 

формиран је Тим, кога чине као стални чланови: директор Душица Грујичић, стручни 

сарадник педагод Марија Радивојевић, мед. сестра превентивне здравствене заштите 

(координатор) Љиља Мијаиловић, васпитач Снежана Радуловић, васпитач Драгица Лазић, 

члан тима из редова Савета родитеља била је Јелена Радовановић. 

Основни циљ рада овог Тима јесте унапређење квалитета живота деце применом 

мера превенције за стварање безбедне и сигурне средине за живот и рад деце и мера 

интервенције у ситуацијама када се јавља насиље у Установи. 

Тим на својим састанцима (било их је три у току школске године) разматрао сва 

битна питања везана за програм и реализацију програма, прикупљао податке са терена и 

доносио акциони план за текућу школску годину. 



23 
 

О случајевима насиља који захтевају укључење Тима, прикупљају се подаци, 

формира се документација и предузимају се активности предвиђене процедуром. У овој 

школској години није био ни један случај у којима је ангажован Тима у оквиру мера 

интервенције.  

Током радне 2019/2020.године Тим је радио према плану и програму за ту радну 

годину, што је подразумевало састанке на којима је разматрана реализација плана рада 

Тима и реализација  планираних активности из Програма заштита деце од насиља, 

злостављања и занемаривања за радну  2019/2020.годину. Оно што је констатовано на тим 

састанцима јесте, да је већина планираних активности реализована у складу са 

постављеном динамиком и да је Тим, преко стручног органа (васпитно-образовно веће и 

стручни сарадник- педагог), деловао едукативно и саветодавно на васпитно особље у 

домену како препознати насиље над децом. 

 Закључено је да акценат и даље треба ставити на сам васпитно-образовни рад са децом, 

кроз који се могу сузбијати насилнички модели понашања и промовисати васпитање деце 

у духу толеранције. Наиме, од непроцењивог значаја је модел васпитача, као модел од 

кога деца уче и на који се огледају, тако да је рад на себи и сопственој едукацији 

императив у раду васпитног особља.Увек треба имати у виду да се социјалне вештине  

формирају још у вртићу. 

          Такође је констатовано да васпитно-образовни кадар треба да, путем родитељских 

састанака, користећи своје професионалне компетенције, саветодавно утиче на родитеље и 

предлаже родитељима такве мере и поступке са децом које ће утицати на формирање 

личности детета ка једном толерантном, свестраном, креативно бићу, а не будућем 

„насилнику.“ 

На седници Савета родитеља изабрана су три представника из ПУ „Лане“ у Општински 

Савет родитеља, кога чине још и представници Савета родитеља из ОШ „Браћа Недић“ из 

Осечине и ОШ „Живојин Мишић“ из Пецке.       

  У сарадњи са Црвеним крстом Осечина реализована су предавања за децу предшколског 

узраста на тему: Трговина људима и Прва помоћ. 

        Физичка средина је безбедна за боравак деце. У свим боравцима замењена је дрвена 

заштита за радијаторе, уклоњени су предмети оштрих ивица из боравака за децу јасленог 

узраста. 

 

Наводимо неке од активности које су реализоване са децом и родитељима: 

 

- Права и обавезе детета - у октобру месецу у свакој васпитној групи васпитачи су 

одржали активности , а деца цртала на ову тему. 

- Толеранција је тема која се провлачила свакодневно у свим групама и ту су 

васпитачи имали највећи удео. Сестра превентивне заштите одрадила је са две 

предшколске групе тему: Различити без разлике. 

- Обележен је Светски дан превенције злостављања деце, 19. Новембар, 

активностима у свим групама на тему: Лепе речи и Лепо понашање. Носиоци 

активности били су васпитачи, родитељи и деца. 

- У јануару месецу обрађена је тема са децом предшколских група: Очување 

традиције. 

- Теме Породица, Осећања, Љубав и Другарство провлачиле су се кроз свакодневне 

активности до краја школске године.  
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- Свакодневни разговори са родитељима о понашању деце, односима  дете-васпитач; 

дете-дете, сузбијање негативних облика понашања деце (уједање, гребање, чупање, 

ругање, исмевање, ударање...) 

 

 

2.9 Извештај о реализацији плана рада Савета родитеља 
 

Након формирања група у целодневном и полудневном боравку, на првом родитељском 

састанку су изабрани родитељи-представници васпитне групе за чланове Савета родитеља.  

Савет родитеља ПУ „Лане“ у радној 2019/2020.години имао је укупно 15 чланова.  

 

Датум Дневни ред 

16.09.2019. 

Дел.бр.373-1/2019 

1.Нови чланови Савета родитеља 

2.Опште одредбе Правилника о раду Савета родитеља 

3.Избор председника и заменика, записничара  Савета родитеља 

4.Разматрање Извештаја о раду ПУ „Лане“ за радну 2018/2019.год. 

5.Разматрање Годишњег плана рада ПУ „Лане“ за радну 2019/2020.год. 

6.Избор представника родитеља за Тим за самовредновање; Тимза заштиту 

деце од насиља и Тим за развојно планирање и Општински савет родитеља 

7. Захтев Зорице Павловић за покретање поступка за стицање звања 

педагошки саветник 

7.Осигурање деце 

8.Представљање избора радних књига за радну  2019/2020. годину 

9.Разно 

04.12.2019.год. 

Дел.бр.467/1 

1. Избор агенције за зимовање 

2. Договор око Новогодишњих пакетића 

       3. Разно 

17.01.2020.год 

Дел.бр.16/1 

1.Проблем у сарадњи са Домом здравља (недостатак педијатра) 

3. Обавештење о промени смештаја деце која иду на зимовање 
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2. Разно 

22.01.2020. 

Дел.бр. 24/2020 

1. Састанак Савета родитеља и директора Дома здравља Осечина у 

вези са недостатком педијатра  

2. Разно 
 

 

 

 

 

2.10Извештај о реализацији плана рада Тима за самовредновање 
 

активности време реализација носиоци 

-формирање тима за 

самовредновање 

-упознавање запослених са 

процесом самовредновања 

-упознавање запослених са 

кључним областима 

самовредновања за 2019/20 

годину 

 

IX 

представљање плана 

рада, и кључним 

областима : 

Професионална 

заједница учења-ЕТОС 

 

 

директор, 

стручни 

сарадник, 

Тим за 

самовредновање 

(ТИМ) 

Израда инструмената за 

праћење квалитета изабраних 

области 

т.г. на састанцима, 

Израђени упитници по 

областима 

стручни сарадник 

Детаљна анализа упитника 

 

VIII / 

IX 

утврђивање 

потенцијално лакших/ 

тежих задатака у циљу 

отклањања добијених 

неправилности из 

предвиђених области 

 

 

ТИМ 

Рекапитулација активности које 

су добијене истраживањем у 

циљу  побољшања квалитета 

рада Установе. 

ТГ докле смо стигли, шта је 

реализовано и чему то 

служи. 

 

ТИМ 

Организација и анализа 

семинара у установи: 

„Комуникацијске вештине 

васпитача, стручних сарадника 

у функцији унапређивања етоса 

у предшколској установи“ 

VI Шта можемо да мењамо 

код себе, након 

спроведене обуке 

TИМ 
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Израда акционог плана за 

унапређење кључне области 

вредновања 

 VIII На основу досадашњег 

рада и рефлексије на 

њега, а у односу на 

тимски одабране 

приоритетне ствари које 

смо добили анализама 

вреднованих области. 

ТИМ 

 

Крајња сврха самовредновања је да деца добију најквалитетније могуће васпитање 

и образовање, да средина буде подстицајна и безбедна и да се детету приступа на целовит 

(холистички) начин водећи рачуна о његовој добробити. 

Фокус: унапређење квалитета постојеће праксе, истицање онога што је добро, 

препознавање недостатака или праксе коју је потребно развити. Самовредновање 

укључује и заједнички и лични план професионалног развоја запослених и води 

унапређивању саме установе. Такође, представља опис и тумачење које проистиче из 

увида родитеља, деце и запослених и није „уради сам процес“ ( „Водич за самовредновање 

у предшколским установама“, Мауреен Беннетт, Имелда Мадиган ет ал., Београд, 2013.г.). 

 

 

 

 

2.11Извештај о реализацији плана рада Тима за развојно планирање 
 

активности реализација вре

ме 

носиоци 

Формирање Тима за развојно 

планирање 

Формиран Тим за 

развојно планирање 

и разматран план 

рада Тима 

IX  Тим заразвојно 

планирање (ТРП) 

Подношењеизвештаја директору, 

органу управљања 

Тим за развојно 

планирање поднео 

је извештај о 

реализацији 

развојног плана за 

2020. годину 

директору, а затим и 

Управном одбору 

I ТРП 
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Разматрање реализације Тим за развојно 

планирање 

константно је 

пратио раелизацију 

активности којима 

су се дате области 

пратиле и 

вредновале 

VI ТРП 

Подношење годишњег извештаја На основу извештаја 

о раду Тима 

сачињен је 

Годишњи извештај 

о реализацији 

развојног плана 

VI ТРП 

 

Тим за развојно планирање у протеклој години бавио се питањима дефинисаним 

развојним циљевима из актуелног развојног плана и то: 

-из области Васпитно-образовни рад- стручно усавршавање запослених 

-из области Етос- промоција квалитетног васпитно-образовног рада 

- из области Дечји развој и напредовање- праћење дечјег развоја и напредовања. 

Тим је подносио извештај директору на основу ког је сачињен  Годишњи извештај о 

реализацији Развојног плана ПУ „Лане“. 

Тим за развојно планирање се такође бавио израдом новог Развојног плана, који треба да 

се донесе за период 2020-2024.година. 
 

 

 

2.12 Извештај о реализацији плана ваннаставних активности Установе 
 

активност реализатори реализација време 

Зимовање  

 

васпитачи, 

представник 

савета 

родитеља, 

директор 

 

Зимовање од 7 дана на Тари фебруар  

Једнодневна 

екскурзија 

васпитачи, 

представник 

савета 

родитеља, 

директор 

Није реализована мај  
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2.13Извештај о реализацији годишњег плана рада директора 
 

Извештај о раду директора за радну 2019/2020.годину сачинила сам  водећи се задацима и 

активностима предвиђеним Годишњим планом рада директора за радну 2019/2020. 

годину, као и новим околностима услед пандемије вируса КОВИД 19. 

1. Руковођење процесом васпитања и учења детета 

 Припремила сам програм и организовала обележавање Дечје недеље, током прве 

недеље октобра, обезбеђена су средства и извршена набавка нових дидактичких и 

игровних средстава за рад са децом; 

 Извршена је набавка стручне литературе за потребе васпитног особља. 

 Организовани су састанци васпитно-образовног већа, Тимова, на којима су 

разматрана актуелна питања унапређења васпитно-образовног процеса; 

 Организована је реализација представа у установи; 

 Организовано је обележавање дана Св. Саве у Установи; 

 Организована је подела Уверења о похађаном припремном предшколском 

програму и диплома чиме је завршена школска година за предшколце/будуће 

основце.  

 Организовано је зимовање деце узраста од 5 до 6,5 година, на планини Тари, деца 

су боравила седам дана и одсела у одмаралишту „Бели бор“ у фебрару 2020.године 

 Учествовала сам у припреми плана превентивних активности за радну 

2019/2020.год., и у сарадњи са Тимом за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања пратила сам реализацију превентивних активности на оба нивоа.  

 У складу са планом замењени су намештај по боравцима и у канцеларији, 

набављени рачунари за администрацију. Набављена пећница за пецива за потребе 

несметаног рада кухиње. Редовно су одржаване справе у дворишту  установе.  

 Реконструисан и поново стављен у функцију видео надзор у установи. 

 Решењем, у складу са подзаконским актима формирни су Тимови за  

самовредновање; Заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања; Развојно 

планирање; Инклузивно образовање; Стручно усавршавање, Тим за унапређење 

квалитета рада установе. 

 Предшколска установа „Лане“ Осечина изабрана је међу 50 општина у Србији која 

учествује у пројекту „СУПЕР“ - Подршка реформи система предшколског 

васпитања и образовања у Србији, а директор установе је координатор Радне групе 

на нивоу локалне самоуправе за имплементацију овог пројекта. 

 На основу података добијених из Дома здравља о броју деце рођене на територији 

општине Осечина направљена је база података о деци узраста од рођења до поласка 

у школу - по узрасту , која ће користити при изради планова рада установе у 

наредном периоду, нарочито у процесу креирања посебних и специјализованих 

програма. 
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 Радило се на обезбеђивању свих неопходних људских, материјалних и 

финансијских ресурса, како би васпитно-образовни рад био успешно реализован, а 

целокупан амбијент у установи за децу био подстицајан. 

 У сарадњи са Тимом за самовредновање рађено је на јачању капацитета васпитног 

особља за активно учешће у процесу самовредновања и вредновања (упознавање са 

процесом, учешће у изради инструмената, анализе итд...). У складу са Годишњим 

планом настављен је процес самовредновања у установи. 

 Учествоваласам у анализи процеса адаптације деце на установу, давала смернице 

како би овај процес био што успешнији и обезбеђивала услове (родитељски 

састанци, информатор за родитеље, разговор, прилагођавање режима дана 

појединој деци) да рад установе буде у функцији задовољавања потреба деце. 

 

2. Планирање, организовање и контрола рада установе 

 Организовала сам и учествовала у изради следећих докумената, односно планова: 

Измене и допуне правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 

послова и радних задатака Предшколске установе “Лане“ Осечина, Плана 

активности поводом обележавања Дечје недеље. 

 Током 2019/2020.год. учествовала сам у доношењу Планова и планирању 

активности следећих Тимове на нивоу установе:  

1. Тим за самовредновање; 

2. Тим за заштиту деце од насиља злостављања и занемаривања; 

3. Тим за развојно планирање; 

4. Тим за стручно усавршавање; 

5. Тим за инклузивно образовање 

6. Тим за унапређење квалитета рада установе 

Поред наведених стручних тимова, руководила сам и активно учествовала у 

раду васпитно-образовног већа. 

 Рад у стручним телима: 

Васпитно - образовно веће– сазвала сам и учествовала у раду 10 седница васпитно-

образовног већа, 

 Процес контроле рада запослених спроводила сам на више начина:  

- непосредним увидом у поступање  запослених у процесу  рада,  у односу на 

систематизацијом описане послове у оквиру сваког појединачног радног места, као 

и у односу на Законом и Правилником о дисциплинској одговорности прописане 

норме; 

- праћењем реализације непосредног васпитно-образовног рада и давањем 

усмених савета васпитном особљу  како би унапредило свој рад (у индивидуалним 

разговорима и на састанцима васпитно-образовног већа); 

- разматрањем извештаја Тимова формираних на нивоу установе, на основу 

којих и припремила Извештаја о реализацији Годишњег плана рада за радну 

2019/2020. год. 

 Информисала сам Управни одбор установе о постигнутим резултатима (Усвајање 

Извештаја о реализацији Годишњег плана рада за радну 2018/2019.год., Извештај 
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директора о свом раду за прво полугодиште радне 2019/2020.год.). Запослене сам 

благовремено информисала о свим важним питањима која се тичу живота и рада 

установе, користећи се непосредном комуникацијом, као и истицањем обавештења, 

одлука, решења, општих аката и других докумената на огласној табли установе и 

вибер групама. 

 Редовно сам ажурирала информације на фејсбук страници Установе, посебно за 

време ванредног стања услед епидемије вируса КОВИД 19. 

 Припремала сам и прослеђивала информације и обавештења која се тичу 

организације рада установе локалним медијима. 

 

3. Праћење и унапређивање рада запослених 

 Током године извршила сам пријем у радни однос на одређено време 2 васпитача 

до повратка запослених са породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.  

 Током године радила сам на остваривању и пратила реализацију плана стручног 

усавршавања које је реализовано навише нивоа: 

а) на  нивоу индивидуалног стручног усавршавања  током године набавила сам неопходну 

стручну литературу. Похађала сам обуке за писање локалне стратегије у оквиру пројекта 

„СУПЕР“- Подршка реформи систрема предшколског васпитања и образовања у Србији. 

б) стручно усавршавање на нивоу Установе- Организовала и учествовала на два семинара 

за васпитаче и мед.сетре васпитаче, која су одржана у установи: „Инспиративна средина за 

интегрисано учење“ и „Комуникацијске вештине васпитача, стручних сарадника у 

функцији унапређивања етоса у предшколској установи“.  

в) стручно усавршавање на нивоу округа – обезбедила  присуство представника  установе 

на Стручној конференцији за васпитаче „Бапта“ , где је презентован рад  „Шах више од 

игре“. Такође обезбедила учешће учесницима на Стручном скупу у Новом Саду који су 

презентовали рад „Црвенкапа у саобраћају“. Учествовала на семинару „КА 

КВАЛИТЕТНОМ ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ У ЛОКАЛНОЈ 

ЗАЈЕДНИЦИ“, који је организован од стране МПНТР и ЦИП-а. Такође, обезбедила 

учешће нутриционисти, васпитно-образовном особљу и руководиоцу финансијско-

рачуноводствених послова у установи на неким од семинара који се тичу њиховог 

стручног усавршавања.  

Обезбедила сам учешће стручном сараднику педагогу на стручним скуповима, 

семинарима и обукама, који су допринели његовом стручном усавршавању. 

Личним примером, уз поштовање интегритета личности запослених, радила сам на 

стварању такве радне атмосфере коју карактерише пре свега посвећеност послу, подршка 

за остваривање што бољих образовно-васпитних стандарда као и сарадња међу 

запосленима. 

 Током године  вршила сам вредновање резултата рада  запослених остваривањем 

инструктивног увида у реализацију  усмерених активности према унапред 

утврђеном плану, са давањем препорука за унапређе васпитно-образовног рада. 

 Мотивисала сам запослене за реализацију постављених задатака личним примером, 

уз исказивање поверења у способности и знања запослених. 
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4. Развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања и широм 

заједницом 

 Усмеравала сам процес сарадње са родитељима унапређењем свакодневне 

комуникације васпитног особља и родитеља, организацијом радионица за 

родитеље. 

 Информисала сам поједине родитеље/старатеље о остваривању одређених права 

(треће и четврто дете, деца из материјално угрожених породица, самохрани 

родитељи, старатеље о правима у складу са Законом о финансијској подршци 

породици са децом). 

 Старала се да родитељи буду редовно и благовремено обавештавани о свим битним 

питањима која се тичу организације рада установе – у директној комуникацији 

запослених са родитељима, путем огласне табле, преко ФБ странице, посредством 

локалних медија. 

 Обезбедила сам штампање пригодног материјала – брошура Информатор за 

родитеље (савети родитељима у вези поступања током периода прилагођавања 

деце на установу). 

 Обављала сам непосредне разговоре са појединим родитељима. 

 Организовала сам и активно учествовала у раду Савета родитеља. У радној 

2019/2020 год. одржано је укупно 4 седница Савета родитеља. 

 Учествовала сам у припремама за седнице органа управљања (у сарадњи са 

председником органа управљања - припрема материјала, тачака дневног реда и 

старање о благовременом доношењу појединих аката установе, техничка и 

информациона подршка раду органа управљања). Одржано је укупно 5 седница 

органа управљања.  

 Сарађивала сам са представницима локалне самоуправе - председником општине, 

замеником председника општине, помоћницима председника, начелником 

општинске управе, начелником одељења за финансије, око свих битних питања 

која се тичу рада установе у редовним околностима (консултације око припреме и 

реализације буџета, консултације и припреме ребаланса буџета, консултације око 

процеса израде Плана јавних набавки и припреме конкурсне документације, правни 

савети, сарадња око решавања проблема дуговања поједних родитеља). 

 Сарађивала сам са представницима локалне самоуправе - председником општине, 

замеником председника општине и локалним Кризним штабом у току и након 

ванредног стања услед пандемије вируса КОВИД 19 (доствљала податке о 

здравственом стању деце и запослених на дневном нивуо, пратила и примењивала 

све мере које је доносио локални Кризни штаб у циљу заштите деце и запослених 

од вируса. 

 Сарађивала са Школском управом Ваљево. 

 

5. Финансијско и административно управљање радом установе 

 У сарадњи са руководиоцем финснсијско-рачуноводствених послова учестововала 

сам у изради Финансијског плана установе и током године вршила анализу 
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финансијског пословања, давала смернице и обезбеђивала средства за несметано 

функционисање и реализовање планираних активности. 

 У циљу обезбеђивања финансијских средстава сарађивала сам са родитељима, 

представницима локалне самоуправе (председником/председницом општине, 

шефом одељења за буџет и финансије), представницима републичких институција 

(Министарство просвете, ЦИП –центар за интерактивну педагогију), 

представницима привреде и приватног сектора. 

 У сарадњи са руководиоцем финансијско-рачуноводствених послова вршила сам 

анализу наплате средстава од родитеља и предузимала мере како би се обезбедила 

успешна наплата потраживања. 

 Током године водила сам рачуна о благовременом измиривању свих финансијских 

обавеза, потписивала налоге за исплату плата као и исплату по рачунима. 

 Пратила сам утрошак енергената за загревање објекта и благовремено давала 

налоге за набавку огрева.  

 Учествовала сам у припреми плана јавних набавки, припреми документације и 

спровођењу поступака  јавних набаки мале вредности –јавна набавка добара мале 

вредности - набавка намирница за припрему хране, јавна набавка мале вредности за 

набавку електричне енергије. Такође учествовала у изради документације за јавне 

набавке на које се закон не примењује. 

 Обезбедила сам да персонална досијеа запослених буду комплетна, посебно 

архивирана и доступна надлежним лицима. 

 Благовремено сам припремала и уручивала решења о распоређивању запослених, 

решења о 40-часовној радној недељи, решења о коефицијенту, решења о 

коришћењу годишњег одмора као и остала решења (јубиларне награде, престанак 

рада запослених итд.). 

 Водила сам рачуна да сва акта установе буду благовремено припремљена и донета 

од стране надлежних органа и Тимова у установи, као и органа ван установе. 

 Вршила сам надзор над поштовањем процедура у вођењу прописане документације 

у оквиру васпитно-образовног рада (Књига рада васпитача, Књига неге и васпитно-

образовног рада), старала сам се о благовременом уношењу података у Летопис 

установе, Матичну књигу установе. 

 Обезбедила сам благовремено попуњавање потврда о завршеном припремном 

предшколском програму за децу која су стасала за похађање  првог разреда основне 

школе. 

 

6. Обезбеђење законитости рада установе 

 Извршила сам усаглашавање аката установе са Законом о основама система 

образовања и васпитања и Законом о предшколском васпитању и образовању, 

усклађен је Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и 

радних задатака са Каталогом радних места у јавним службама.  

 Учествовала сам у припреми или у складу са овлашћењима доносила одлуке, 

решења која се тичу свих сегмената рада Установе. 

 У процесу праћења примене аката и документације у Установи извршен је 

инспекцијски надзор од стране надлежних органа: 
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- редован инспекцијски надзор од стране републичког просветног инспектора 

Министарства просвете,науке и технолошког развоја. 

- Редован инспекцијски надзор здрвствене инспекције, 

- инспекцијски надзор од стране санитарне инспекције са акцентом на примену 

ХАЦЦП-а и добре праксе у вртићу, без наложених мера. 

 Радила сам на обезбеђивању услова за вођење прописане евиденције (књиге рада, 

матична књига, летопис) у складу са Правилником о садржају образаца и начину 

вођења евиденције и издавању јавних исправа у предшколској установи 

(''Сл.гласник РС'', бр.59/10) 

 

2.14 Извештај о реализацији рада  стручног сарадника - педагога 
У радној 2019/2020. години, педагог је радила на реализацији планираних и 

програмом предвиђених активности. С обзиром на отежане услове рада, проузроковане 

недостатком простора, групом на ходнику испред канцеларије, канцеларијом у којој се на 

једном месту налазе три образовна профила, изазови за остварење плана радних задатака 

су све већи. 

Према Правилнику о свим облицима рада стручних сарадника, педагог учествује у 

9 области рада, наведених у годишњем плану рада за 2019/2020. годину. 
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учествовање у 

изради годишњег 

плана рада установе 

и његових  

појединих делова 

 

VIII, 

IX 

 

континуиран рад на изради, у складу 

са временским интервалом, 

планирање у току године, за наредну 

годину. 

 

директор, 

васпитачи, 

чланови Тимова 

припремање 

годишњих и 

месечних планова 

рада педагога 

 

VIII, 

IX 

 

континуиран рад на изради, у складу 

са временским интервалом, 

ситуацијама непланираних обука и 

учешћа у пројектима, који су 

допринели обогаћивању програма 
рада. 

 

директор 

спровођење анализа 

и истраживања у 

установи у циљу 

испитивања потреба 

деце, родитеља, 

локалне самоуправе 

 

током 

године 

(т.г.) 

- упитник за родитеље у циљу 

евалуације досадашњег рада и 

планирања будућих активности и 

квалитета- упитник за родитеље- 

импликација за васпитаче, обрада 

података – анализа 

- анкета за родитеље чија деца крећу 

први пут у ПУ у радној 2019/2020. 

години 

 

 

учествовање у 

припреми 

индивидуалног 
образовног плана за 

 

IX 

- у току радне 2019/2020. године, деци  

којој смо проценили да треба, 

пружили смо индивидуалну 
образовну подршку.Интерресорна 

породица, 

директор, ТИМ 

за инклузију, 
колегиница из 
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децу комисија проценила је да је потебна 

додатна образовна, здравствена и 

социјална подршка за једно дете 

предшколског узраста. На основу 

педагошког профила детета уз велику 

помоћ колегинице дефектолога из 
школе, која је са дететом радила и 

дефектолшке третмане,трудили смо 

се да детету омогућимо што 

квалитнији програм. 

школе - 

дефектолог 

учешће у 

планирању и 

организовању 

поједниних облика 

сарадње са другим 

институцијама 

 

VIII, 

IX, 

т.г. 

- континуирана сарадња са стручним 

сарадницима из Основне школе, 

посебно са дефектологом,  са 

Народном библиотеком, Спортским 

центром, Спортским савезом Осечина 

 

директор, 

васпитачи 

пружање подршке 

васпитачима у 

развијању програма, 

планирању, 
докуметовању у 

складу са потребама 

и интересовањима 

деце 

 

т.г. 

 

Континуирана подршка у виду 

индивидуалних и групних разговора, 

писаних упутстава, прегледања књига 
евиденције, саветовања, давања 

предлога, сугестија... 

Одлазак на семинаре и обуке који 

имају директне везе са припремом за 

нове Основе програма и презентовање 

колегама. 

 

директор, 

васпитачи 

планирање 

организације рада 

предшколске 

установе 

VIII,  

IX, 

т.г. 

Континуирано планирање и 

саветовање у циљу стварања 

квалитетнијег живљења у вртићу. 

 

 

директор, 

Тимови 

 

Учешће у 

формирању 

васпитних група, 
избору и распореду 

васпитача и 

медицинских 

сестара у васпитне 

групе 

 

VIII 

У складу са Законом и поштовању 

начела права детета, давање предлога 

директору у најбољем интересу деце 
и добробити свих чланова заједнице. 

 

директор 

учешће у 

планирању 

играчака, 

сликовница, у 

уједначавању 

опреме у свим 

васпитним групама 

 

т.г. 

Анализа постојећег стања, путем 

утврђивања на лицу места , на основу 

разговора са васпитачима и децом и 

на основу одељка „опремљеност“ у 

књигама рада 

 

деца 

родитељи, 

васпитачи, 

директор 

учествовање у 
писању пројеката 

установе и 

конкурисању ради 

обезбеђивања 

њиховог 

финансирања и 

примене 

 
т.г. 

Учествовање у пројекту 
“Реконструкција и доградња 

предшколске установе Лане“. 

 

 
директор 

иницирање и 

учешће у 

 

т.г. 

Давање предлога за иновације,  у 

куповини дидактичког материјала, 

деца, 

директор, 
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иновативним 

видовима васпитно- 

образовног рада 

првенствено књига. Заједно са 

колегиницама васпитачима, 

спровођење пројектног приступа 

учењу и ауторство на више стручних 

скупова. 

васпитачи, 

 

учешће у 

планирању излета, 
екскурзија, боравка 

деце у природи 

 

 

т.г. 

Учешће у организацији зимовања 

деце на Тари 

деца, 

родитељи, 
директор, 

васпитачи 

учешће у 

планирању и 

реализацији 

културних 

манифестација, 

наступа деце, 

медијског 

представљања и 

слично. 

 

т.г. 

- Учешће на манифестацији „ПРЕЛО“ 

 

деца, 

директор, 

васпитачи 

локална 

заједница 
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систематско 
праћење и 

вредновање вор-а 

 
т.г. 

Учествовање у Тиму за 
самовредновање,  

континуирано давање предлога за 

побољшање квалитета рада. 

тим 
засамовредновањ

е 

праћење 

реализације вор-а 

т.г. Прављење протокола за посматрање 

угледних активности, посматрање и 

анализирање активности,  

свакодневно систематско праћење и 

посматрање 

директор 

праћење ефеката 

иновативних 

активности и 

пројеката, као и 

ефикасности нових 

организационих 
облика рада 

 

т.г. 

 

континуирано праћење током целе 

године 

сви носиоци 

ВОР-а 

рад на развијању и 

примени 

инструмената за 

вредновање и 

самовредновање 

различитих области 

и активности рада 

установе 

 

т.г. 

 

у току године, у складу са радом у 

Тимовима, изграђени и примењени 

инструменти 

Тим за 
самовредновање 

праћење и 

вредновање 

примене мера 

индивидуализације 
и индивидуалног 

образовног плана 

 

т.г. 

 

Континуирано, путем дијалога, 

давањем савета, превентивно 

консултовање 

 

Сви носиоци 

ВОР-а 

иницирање и 

учествовање у 

истраживањима 

васпитно- образовне 

праксе 

 

т.г. 

Израда, примена и анализа  анкета за 

родитеље о стварима које их се тичу, 

евалуација родитељских састанака, 

истраживање средине за учење – као 

извор грађења односа и учења 

 

директор 

учешће у изради  Континуиран рад на изради  
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годшњег извештаја 

о раду установе у 

остваривању свих 

програма васпитно 

– образовног рада 

IX Извештаја, прикупљање 

докуменатације од Тимова, своје 

документације, консултације са 

директором и запосленима 

 

 

Директор, 

сви носиоци 

ВОР-а 

Р 

А 

Д 

 

 

С 

А 
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А 

 

пружање помоћи 

васпитачима на 
конкретизовању и 

операционализовањ

у циљева и задатака 

васпитно- 

образовног рада 

 

т.г. 

Разговор са сваким васпитачем о 

попуњавању радних књига – о 
повезаности циљева и задатака, 

њиховим начинима конкретизације, са 

акцентом на посматрању детета: 

његове перспективе – белешкама о 

деци, недељним запажањима и 

евалуацијама васпитно – образовног 

рада. 

 

 
васпитачи 

 

пружање помоћи 

васпитачима у 

усклађивању 

програмских 

захтева са 

специфичностима 
контекста 

(индивидуалним 

карактеристикама 

деце, породичног 

окружења, установе 

и шире околине) 

 

 

т.г. 

Давање различитих протокола и 

модела посматрања и праћења деце, 

заједничко прављење педагошкох 

профила, давање примера како би 

ускладили програм са 

специфицностима корисника. 

 

 

васпитачи 

рад са васпитачима 

на преиспитивању 

васпитно- образовне 

праксе, 

разматрањем 

педагошких 
приступа и 

конкретних 

проблема васпитне 

праксе 

 

т.г. 

Рад у тимовима, излагање на 

Васпитно – образовним већима, 

свакодневна комуникација и предлози 

за побољшање рада. 

Поступно решавање проблема, 

посматрање деце. 

 

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. Рад у тимовима, излагање на 

Васпитно – образовним већима, 

свакодневна комуникација.Препорука 

стручне литературе, излагањеаса 

семинара и обукама. 

 

васпитачи 

укључивање у рад 

на естетском и 

педагошком 

обликовању 

простора 

предшколске 

 

т.г. 

Учешће у давању предлога за 

сређивање ентеријера, боја, распореда 

играчака, доступности деце, 

предлагања прављења сензорних 

зидова... 

 

сви носиоци 

ВОР- 

Директор, 
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установе, посебно 

простора у којима 

бораве деце 

сарадња са 

васпитачима за 

израду дидактичког 

материјала, 
прикупљању и 

коришћењу 

материјала 

 

VIII,  

IX, 

т.г. 

 

по потреби и превентивно, у служби 

најбољег интереса деце. 

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. 

Није реализовано  

директор, 

васпитачи 

 

праћење начина 

вођења педагошке 

документације 

васпитача 

два пута 

у години 

у децембру дат писмени и усмени 

коментар за побољшање начина 

вођења педагошке документације 

 

пружање помоћи 

васпитачима у 

осмишљавању рада 

са децом којима је 

потребна додатна 

подршка 

(даровитим 

ученицима, односно 
деци са тешкоћама у 

развоју) 

 

 

 

т.г. 

 

континуирано, током године, путем 

разговора са васпитачима деце којима 

је потребна додатна подршка и уз 

помоћ дефектолога из основне школе. 

 

 

 

васпитачи, 

ТИМ за 

инклузивно 

образовање 

мотиивсање 

васпитача на 

континуирано 

стручно 

усавршавање и 

израду плана 

професионалног 

развоја и 

напредовања у 

струци 

 

т.г. 

кроз неформалну комуникацију и 

излагање на васпитно – образовниом 

већу, путем прегледања књига 

васпитно – образовног рада и када год 

постоји основана прилика за причу о 

стручном усавршавању. Нуђење 

сарадње на пројектима у којима смо 

учествовали. 

директор 

оснаживање 
васпитача за тимски 

рад кроз њихово 

подстицање на 

реализацију 

заједничких 

задатака, кроз 

координацију 

тимова 

 
т.г. 

 
кроз неформалну комуникацију и  

 
 

пружање помоћи т.г. упознавање васпитача о облицима  
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васпитачима , 

односно 

наставницима у 

остваривању свих 

форми сарадње са 

породицом 

сарадње са породицом, кроз писани 

материјал и разговоре, подизање 

свести о самоевалуацији као кључном 

делу критичке праксе . 

пружање помоћи 
васпитачима у 

примени 

различитих техника 

и поступака 

самоевалуације 

 
т.г. 

 
континуирано, током целе године. 

 
директор 

пружање подршке 

васпитачима у 

реализацији 

огледних и 

угледних 

активности, 

односно на већима и 

родитељским 
састанцима 

по 

потреби 

Консултације и свакодневна 

спремност на сарадњу. 

 

директор 

 

р
а

д
 с

а
 д

е
ц

о
м

 

праћење дечјег 

развоја и 

напредовања 

 

т.г. 

Систематско посматрање путем 

протокола посматрања, свакодневни 

разговор са децом, обилазак група, 

посматрање игре,  разговора са децом, 

ослушкивање њиховог мишљења  и 

комуникација са васпитачима 

 

сви носиоци 

ВОР-а 

стварање 

оптималних услова 

за индивидуални 

развој детета и 

пружање помоћи и 

подршке 

т.г. Консултације и свакодневна 

спремност на сарадњу. 

 

утврђивање 
индивидуалних 

карактеристика деце 

(способности, 

интересовања) 

т.г. У сарадњи са родитељима и 
васпитачима, посматрањем деце и 

уважавањем њиховог мишљења и 

перспективе, прављење педагошких 

профила деце, по потреби 

 
сви носиоци 

ВОР-а 

породица 

рад са децом која 

искажу жељу за 

индивидуалним 

разговорима и 

онима  на које 

укажу васпитачи 

 

т.г. 

Слушање онога шта они имају да 

кажу, налажење решења које је у 

најбољем интересу деце. 

сви носиоци 

ВОР-а 

породица 

саветодавни рад по 

потреби, упућивање 

у одговарајуће 
установе 

т.г. по потреби, свакодневно.  

радионице према 

интересовањима и 

професионалном 

увиду 

т.г. није реализовала ове године. васпитачи 

 

р
а

д
 

с
а

 

р
о

д
и

т
ељ

и

м
а
 организовање и 

учествовање на 

општим и групним 

т.г. Адаптација и први родитељски 

састанак, састанак за родитеље деце 

која први пут крећу у предшколску 

 

сви носиоци 

ВОР-а, 
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родитељским 

састанцима 

Установу.  

Родитељски састанак за родитеље 

деце предшколског узраста 

 

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. 

Није реализовано  

директор, 

сви носиоци 

ВОР-а, 

 

 

 

пружање подршке 

породици у раду са 

децом која имају 

проблеме у пажњи, 

понашању, развоју 

 

т.г. 

Путем разговора, по потреби, више 

пута у току радне године. 

директор, 

васпитачи 

упознавање 

родитеља са 

важећим законима, 

конвенцијама, 

протоколима о 

заштити деце од 

злостављања и 
занимаривања  у 

циљу представљања 

корака и начина 

поступања установе 

 

т.г. 

 

Кроз друге теме о којима причамо, на 

општим родитељским састанцима. 

Тим за заштиту 

ученика од 

злостављања и 

занимаривања 

рад са родитељима, 

односно 

старатељима у циљу 

прикупљања 

података деци 

 

т.г. 

Разговори са родитељима о битним 

информацијама значајним за квалитет 

њиховог боравка у нашој Установи 

 

родитељи 

сарадња са саветом 

родитеља  

т.г. по потреби, у складу са тренутним 

стањем 

директор 

  

р
а

д
 с

а
 д

и
р

е
к

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. 

Континуирано, евалуацијом 

родитељских састанака, трибина, 

радом у Тиму за самоврендовање, 
разговором са колегама 

 

 

 
 

ТИМ за 

самовредновањ

е 

директор 
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сарадња са 

директором у 

оквиру рада 

стручних тимова и 

комисија и редовна 

размена 
информација  

 

т.г. 

 

По потреби, Стручна комисија за 

пријем деце. 

 

директор 

 сарадња са 

директором на 

заједничком 

планирању 

активности, изради 

стратешких 

докумената 

установе, анализа и 

извештаја о раду 

установе 

 

 

т.г. 

 

 

 

Учествовање и прављење докумената, 

усаглашеност истих, конструктивне 

анализе активности ради побољшања 

квалитета рада. 

 

 

директор 

 

стручна већа 

 

 

 

тимски рад на 

проналажењу 

најефикаснијих 
начина 

унапређивања 

вођења педагошке 

документације у 

установи 

 

 

т.г. 

 

 

Континуирано, у сарадњи са 
директором и консултацијама са 

ментором. 

 

 

директор 

сарадња са 

директором на 

планирању 

активности у циљу 

јачања васитачевих  

и личних 

компетенција 

 

 

т.г. 

 

 

 

Континуирано, у сарадњи са 

директором и у разговору са колегама 

педагозима из других установа. 

 

 

директор 

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. 

 
 

По потреби и у односу на тренутне 

актуелности,  излагање на  готово 

сваком заказаном Васпитно – 

образовном већу 

 

 
 

Васпитно – 

образовно веће 

 

учествовање у раду 

тимова на нивоу 

установе који се 

образују ради 

остваривања 

одређеног задатка, 

програма или 

пројекта 

 

 

т.г. 

У складу са планом и актуелностима. сви формирани 

тимови у 

установи 

предлагање мера за 

унапређење рада 

 

т.г. 

 

у односу на фокус проблема, путем 

 

директор 
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стручних органа 

установе 

излагања на ВОВ-у, трибина и 

неформалних разговора 

с
а
р

а
д
њ

а
 с

а
 н

а
д

л
е
ж

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

е
д

и
н

и
ц

о
м

 л
о
к

а
л

н
е
 с

а
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. 

Сарадња са Народном библиотеком и 

свим институцијама које су од 

важности за квалитет предшколског 

васпитања и образовања, као што су 

Спортски центар, основна школа. Дом 
здравља. 

 

представници 

поменутих 

установа 

учествовање у 

истраживањима 

научних, 

просветних и 

других установа 

т.г. Нисам учествовала ове радне године. представници 

поменутих 

установа 

осмишљавање 
програмских 

активности за 

унапређење 

партнерских односа 

породице, установе 

и локалне 

самоуправе у циљу 

подршке развоја 

деце и младих 

 
т.г. 

Континуиран рад кроз свакодневне 
активности и проналажење начина да 

се односи међу породице, локалне 

самоуправе и родитеља посматрају као 

партнерски. 

представници 
родитеља, 

локална 

заједница 

активно 

учествовање у раду 

стручних друштава, 

органа, 
организација 

т.г. Писање радова и учешће на стручној 

конференцији за васпитаче „БАПТА“ у 

Суботици . Учешће на обуци за 

пројекат „СУПЕР“ 

представници 

сарадња са 

удружењима 

грађана и 

организацијама које 

се баве програмима 

за младе 

 

т.г. 

Нисмо остваривали сарадњу у току ове 

радне године. 

 

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. 

 

По потреби. 

 

 

 

представници 

сарадња са 

националном 

службом за 

запошљавање 

т.г.  По потреби. 

 

представници 

вођење 

документа

вођење евиденције о 

сопственом раду на 

 

т.г. 

континуирано, у току године,  
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ције, 

припрема 

за рад и 

стручно 

усавршав

ање 

дневном, месечном 

и годишњем нивоу 

израда, припрема и 

чување посебних 

протокола, чек 

листа за праћење 

васпитних 
активности 

 

т.г. 

систематизовано, у регистраторима 

подељеним у области рада 

директор 

припрема за 

послове предвиђене 

годишњим 

програмом и 

оперативним 

плановима рада 

педагога 

 

т.г. 

континуирано, у току целе године директор 

прикупљање 

података о деци и 

чување материјала 

који садржи личне 

податке о деци у 
складу са етичким 

кодексом педагога 

 

 

т.г. 

у складу са потребама, ради најбољег 

интереса деце 

директор, 

васпитачи 

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 

семинара, похађање 

стручних скупова, 

размена искустава и 

сарадња са другим 

педагозима и 

стручним 

сарадницима у 

образовању 

 

 

 

 

 

т.г. 

Стручна конференција за вапитаче 

„БАПТА“  Презентовање ауторског 

рада са колегиницом: „Шах више од 

игре“ 

 

 

Стручни скуп у Новом Саду „Зашто су 

бајке важне за децу“ Презентовање 

рада са колегиницама „Црвенкапа у 

саобраћају“ 

 
 

 

 Обука за менторе у вези пројекта 

„Подршка реформи система 

предшколског васпитања и образовања 

у Србији“ – СУПЕР  пројекат,  

  

Педагошко 

друштво 

Србије, 

Удружење 

стручних 

сарадника 

предшколских 

установа, 

Филозофски 

факултет 

Београд,  
Педагошки 

институт 

Београд,  

Сајт 

Министарства 

просвете, 

науке и 

технолошког 

развоја, 

 колеге 

педагози 
других 

предшколских 

установа 
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Стручни сарадник педагог је радила до фебруара 2020. године,   од тада је на 

породиљском одсуству и одсуству ради неге детета и нема замену, тако да поједине 

активности нису реализоване. 

 

2.15 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА ИСХРАНЕ  

План исхране израђује сарадник за исхрану предшколске установе,  нутрициониста 

дијететичар у складу са прописима којима се уређује област прешколског васпитања и 

образовања. План обухвата израду и реализацију јеловника почев од планирања, 

организације рада у кухињи као и праћење набавке и потрошње намирница током 

припреме готових јела и праћење процеса припреме готових јела. 

Стручни послови сарадника на планирању, унапређивању и организацији исхране деце у 

предшколској установи обухватају : 

I. Планирање, организацију и праћење остваривања исхране деце: 

 

Планирање, организацију и праћење остваривања исхране деце 

* Планирање исхране деце. 

* Активности на изради рецептура, норматива и јеловника у складу са прописаним 

нормативима и потребама деце .                   

* Израда индивидуалних јеловника за децу која из здравствених или верских разлога 

захтевају прилагођену исхрану.                                                                   

* Израда индивидуалних јеловника за децу која из здравствених или верских разлога 

захтевају прилагођену исхрану.                                                                   

*Организација рада и планирање исхране у ванредним ситуацијама (временске 

непогоде...), као и у специфичним активностима деце (излети, рекреативна 

настава,екскурзије…) 

* Контрола комплетног ланца исхране: квалитета достављених намирница, пратеће 

документације (атести, декларације); контрола припреме и дистрибуције хране, 

контрола санитарно-хигијенских услова за припрему и дистрибуцију хране;                                                                                                         

Праћење и контрола реализације процеса исхране – обилазак објеката у време оброка, 

размена информација са децом, родитељима и васпитачима;      

*Планирање набавки намирница: предлог асортимана и количина намирница на 

годишњем нивоу, предлог набавке кухињске опреме, учешће у раду комисије за избор 

добављача   
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* Вођење документације: израда плана и програма рада сарадника за исхрану као дела 

Годишњег плана рада установе; израда годишњих извештаја о исхрани; израда 

недељних или периодичних извештаја за потребе праћења исхране од стране надлежних 

установа. 

 

II. Стручна подршка запосленима у предшколској установи из домена исхране: 

 

Стручна подршка запосленима у предшколској установи из домена исхране 

* Саветодавно-инструктивни рад са запосленима на пријему намирница; припреми и 

дистрибуцији хране (разговори, активи, предавања, усмена и писана упутства која се 

односе на израду предлога рецептура, начин припреме хране, комбиновање намирница и 

друга питања од значаја за квалитетно остваривање исхране деце).   

* Препоруке запосленима у непосредном раду са децом из области исхране. 

 

III. Сарадња на нивоу установе 

 

Сарадња на нивоу установе 

* Сарадња са директором, стручним сарадником и осталим запосленима у установи. 

* Сарадња са родитељима, односно старатељима деце у вези са питањима правилне 

исхране деце.                                                                               

* Сарадња у комисијама и тимовима установе, по потреби 

 

IV. Сарадња са друштвеном средином и надлежним институцијама 

 

Сарадња са друштвеном средином и надлежним институцијама 

*Завод за јавно здравље Ваљево 

*Министарства надлежна за област образовања, здравства, пољопривреде републичка 

снитарна и ветеринарска инспексија, 

*Образовно – васпитни центар Осечина , где нутрициониста током школске године 

активно води послове планирања и организовања и реализације исхране школске деце , 

као и вођење комплетне HACCP документације  
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*ОШ „ Живојин Мишић“ , нутрициониста континуирано током школске године у 

договору са директором школе даје инструкције у планирању јеловника и вођењу 

HACCP документације 

*Народна библиотека Осечина 

*Дом здравља Осечина. 

 

V. Стручно усавршавање нутриционисте : 

 

Датум Место Тема 

25.10.2019. Београд, Балкански савет за развој и 

едукацију 

„Безбедност и добра хигијенска 

пракса у предшколским 

установама“ 

30.10.2019. Београд, Дом Војске Србије 

20.фестивал Здравља 

„ИЕФПГ за здраво потомство“ 

12.6.2020. П.у. „Лане“- Осечина „Комуникацијске вештине, 

запослених у предшколској 

установи“ 

29.11.2019. Београд, Канцеларија за IT Обука за е- пријаву деце у вртић 

31.7.2020. – 

1.8.2020.  

On - line курс бесплатан Прихвати изазов – бесплатни 

курс мршављења 

1.8.2020.-

3.8.2020. 

On - line курс бесплатан Резилијентност – кључ успеха у 

тешким ситуацијама 

4.8.2020.-

7.8.2020. 

On - line курс Здрава исхрана као стил живота 

 

Број припремљених оброка је зависио од броја долазеће деце у установу. Од септембра до 

децембра је припремано од 350 – 400 оброка дневно, док од јануара број припремљених 

оброка нагло пада ( деца одсуствују из вртића због сезонског грипа ). Почетком марта се 

појављује корона и број долазеће деце драстично пада . Број припремљених оброка у току 
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школске 2019./2020. године је  61 733 оброка. У кухињи је запослена 1 куварица, 2 

сервирке  и 1 нутрициониста.  

У месецу фебруару 2020. је набављена електрична пећница , која је доста олакшала и 

побољшала припрему и асортиман јела у кухињи. 

Број припремљених оброка у току школске 2019./ 2020. године 

 
                месец 

 

 
број припремљених оброка 

у току месеца 

 
 

 
 
СЕПТЕМБАР 

 
   8916   

 
ОКТОБАР 

 
10858 

 
НОВЕМБАР 

    
                      8578  

 
ДЕЦЕМБАР 

 
   8579 

 
JAНУАР 

 
                      4532 

 
ФЕБРУАР 

 
    5207 

 
МАРТ 

 
                       4510 

 
АПРИЛ 

 
- 

 
МАЈ 

 
  1937 

 
ЈУН 

                
                      3812 

 
ЈУЛ 

 
                      3070 

 
АВГУСТ 

 
                      1734 

              
                 У К У П Н О  
 

 
                    61733 

 

Исхрана деце је регулисана  Правилником о ближим условима и начину остваривања  

исхране деце у предшколској установи ( „Службени гласник РС“, бр 39 од 25.маја 2018.). 

Нормативи исхране су основ правилног планирања, организовања и контроле исхране у 

предшколској установи у циљу обезбеђивања адекватних нутритивних потреба деце. 

Дневни ритам исхране представља редослед и време сервирања оброка. Појединачни 
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оброци сервирају се у одређеним временским интервалима, у складу са физиолошким 

потребама деце, при чему се поштује временски размак од три сата између оброка, и то: 

*  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 . 

 

Контрола исхране деце у установи се спроводи  као спољна и унутрашња контрола.   

 - Спољна контрола се обавља од надлежног ЗЗЈЗ Ваљево  и обухвата:                                                                                                                    

1) контролу квалитета оброка, односно хемијско-броматолошку анализу узорака 

целодневног боравка ( доручак, ручак, ужина ) и лабораторисјиг утврђивања њихове 

енергетске вредности и садржаја беланчевина , масти и угљених-хидрата                                                                                                    

2) контролу санитарно-хигијенских услова припреме и дистрибуције хране у складу са 

HACCP стандардима на основу процене ризика, а подразумева : анализу микробиолошке 

исправности брисева узетих са радних површина, прибора, руку и носева запослених у 

кухињи ; контролу микробиолошке исправности намирница и готових јела. 

– Унутрашња контрола обухвата: контролу намирница при пријему, контролу 

документације ( атеста о здравственој безбедности и декларација достављених намирница 

и контролу припреме и дистрибуције хране ).  

Родитељи се свакодневно информишу о јеловнику који је истакнут на два информативна 

паноа. Уз јеловник је истакнут и енергетско - нутритивни обрачун , као и састав јеловника. 

Током године вршено је обогаћивање јеловника новим рецептурама и иновација 

постојећих рецептура. Породици је пружена могућност да се свакодневно информишу о 

свим за њих важним питањима која се тичу исхране деце у оквиру породичне исхране        

( путем телефона, е - маила  или просторијама установе ).  

Водило се рачуна о одговарајућем начину припреме али и правилне комбинације 

намирница, при чему је постигнут бољи асортиман, квалитет и визуелни изглед јела.  

Током године посебна пажња се посвећује деци са нутритивним проблемима у исхрани       

( нутритивне алергије и интолеранције на храну ) као и ванздравствени разлози и потребе     

( верски и други разлози) , тако та деца добијају посебно припремљене оброке. 
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РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ НУТРИЦИОНИСТЕ 

 

Тема /активност Време реализације,  место и  

начин реализације 

Носилац 

реализације 

„Бирајмо здраво“ 

 

 

 

-9.10.2019. предавање и радионица за децу ППП 

четворочасовни боравак Пецке, Царине и Гуњаци 

 

нутрициониста 

 

„Умерено је здраво“ 

 

 

-11.10.2019. предавање и радионица за децу ППП 

целодневног и четворочасовног боравка 

-22.10.2019. предавање и радионица за децу ППП 

четворочасовни боравак Лопатањ 

-22.10.2019. предавање и радионица за децу ППП 

четворочасовни боравак Остружањ и децу нижих 

разреда Образовно–васпитног центра 

-23.10.2019. предавање и радионица за децу ППП 

четворочасовни боравак Г. Црниљево и децу нижих 

разреда Образовно–васпитног центра 

-29.10.2019. 10.2019. предавање и радионица за децу 

ППП четворочасовног боравка Комирић и Белотић 

нутрициониста 

 

„Хранимо се здраво“ 

 

 

-14.10.2019. предавање и радионица за децу старије 

васпитне групе 

 

нутрициониста 

 

„Упознајемо воће и 

поврће“ 

 

 

 

-15.10.2019. предавање и радионица за децу млађе 

васпитне групе 

 

нутрициониста 

 

„Јабука и њен значај 

у исхрани људи“ 

21.10.2019. предавање и радионица за децу старије 

васпитне групе  

нутрициониста 

 

„Воће у исхрани 

деце“ 

28.10.2019. предавање и радионица за децу средње 

васпитне групе 

нутрициониста 

 

„Читај о здравом, 

храни се здраво!“ 

31.10.2019. акција Градски трг Осечина , у организацији 

Народне библиотеке Осечина 

-нутрициониста,  

-народна 

библиотека, 

-ученици 2.раз. 

 

куварског смера 
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„Поврће у исхрани 

деце“ 

4.11.2019. предавање и радионица за децу средње 

васпитне групе 

нутрициониста 

 

„Обука о 

принципима 

HACCP“  

8.11.2019. eвиденција обуке кухињског особља о 

принципима HACCP 

нутрициониста 

 

 

III ИЗВЕШТАЈ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ 
РАДА 
Као што је у Годишњем плану рада наведено, у организацији васпитно – образовног рада, 

водили смо се потребама деце и породице. Програм васпитања и образовања деце од 1 до 

7 година, укупно је похађало 2019/2020.године 234 деце, и то 174 у матичној Установи и 

60 у истуреним одељењима. 

Радно време и  распоред дневних активности, пратили су наведено у Годишњем плану 

рада. За време ванредног стања, услед пандемије вируса КОВИД 19, запослено васпитно-

образовно особље радило је онлине од куће, док је за остале запослене постојао план 

дежурстава у објекту. Онлине рад подразумевао је слање предлога активности и игара од 

стране васпитача и мед.сестара васпитача родитељима, које су родитељи са децом 

организовали у кућним условима, слање едукативних садржаја и битних информција о 

заштити од вируса, као и размену других битних информација. Родитељи су слали 

повратне информације о реализованим активностима и предлоге активности у виду 

фотографија, видео записа,  извештаја. Васпитно- образовно особље је на основу тога 

сачињавало недељне извештаје које су прослеђивали директору и уносили у књиге рада.  

 

3.1 Извештај о Носиоцима  остваривања програма васпитања и 
образовања 
 

радно место име и 

презиме 

измене степен 

образов

ања 

занимање радно 

ангажовање 

 

 

       измена 

директор Душица 

Грујичић 

 

 

VII  

дипломира

ни 

васпитач 

100% 

стручни сарадник Марија  VII мастер 100% 
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Радивојевић 

 

На 

породиљс

ком 

одсуству и 

одсуству 

ради неге 

детета од 

фебруара 

2020.годи

не 

педагог 

сарадници: 

- дијететичар-

нутрициониста 

Биљана 

Спасојевић 

 

 

VI виши 

нутрицинис

та - 

дијететичар 

100% 

- сарадник за негу 

и превентивну 

здравствену 

заштиту 

Љиља 

Мијаиловић 

 

 

IV медицинска 

сестра 

100% 

 

В 

 

 

 

 

А 

 

 

 

 

С 

 

 

 

П 

 

 

 

Сузана Гајић  VII дипломира

ни 

васпитач 

100% 

Mаријана 

Малешевић 

на 

породиљс

ком 

одсуству и 

одсуству 

ради неге 

детета од 

фебруара 

2020. 

VII дипломира

ни 

васпитач 

75% 

Слађана 

Милошевић 

 

 

VI васпитач 75% 

Бојана 

Јовановић  

 VII дипломира

ни 

васпитач 

75% 

Надежда 

Јовановић 

 

31.07.2020

.отишла у 

пензију 

IV медицинска 

сестра - 

васпитач 

100% 

Марина 

Крсмановић 

 

 

VII дипломира

ни 

васпитач 

100% 

Драгица 

Лазић 

 VII дипломира

ни 

васпитач 

100% 

Зорица  VII дипломира 75% 
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И 

 

 

 

Т 

 

 

 

А 

 

 

 

Ч 

 

 

 

И 

 

Марковић  ни 

васпитач 

Светлана 

Марковић 

 

 

 

 

VII дипломира

ни 

васпитач 

100% 

Матић  

Јелена 

 

 

VII дипломира

ни 

васпитач 

100% 

Биљана 

Ненадовић 

 

 

VII дипломира

ни 

васпитач 

100% 

Слађана 

Ненадовић – 

Тришић  

 

 

 

 

VII 

дипломира

ни 

васпитач 

 

100% 

Мира 

Николић  

 VII дипломира

ни 

васпитач 

75% 

Зорица 

Павловић 

 VII дипломира

ни 

васпитач 

75% 

Славица 

Павловић 

 

 

VII дипломира

ни 

васпитач 

  

        100% 

Јованка 

Петровић 

 

 

IV медицинска 

сестра- 

васпитач 

100% 

Снежана 

Радуловић 

 

 

VII дипломира

ни 

васпитач 

100% 

Драгана 

Срећковић 

 

 

VII дипломира

ни 

васпитач 

100% 

Милеса 

Станисављеви

ћ 

  

IV 

медицинска 

сестра- 

васпитач 

100% 

Мирјана 

Стојковић 

 

 

VII дипломира

ни 

васпитач 

100% 

Андријана 

Тешић  

 VII дипломира

ни 

васпитач 

50% 

Милутин 

Тодорић 

 

 

VI васпитач 75% 

Катарина 

Тодоровић 

 

 

VII дипломира

ни 

             100% 
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васпитач 

 Ана Томић   VII дипломира

ни 

васпитач 

75% 

припремање 

хране 

Миросава 

Петровић 

 

 

IV кувар 100% 

сервирање 

хране 

Милка 

Гавриловић 

 III хемијска 

школа 

100% 

Јелена 

Брадоњић 

 

 

II Основна 

школа 

100% 

административни, 

правни и 

финансијски 

послови 

 

Светлана 

Деспотовић 

(на 

одржавању 

трудноће) 

 

 

На 

породиљс

ком 

одсуству и 

одуству 

ради неге 

детета 

 

 

VII 

 

дипломира

ни 

економиста 

 

100% 

Олгица 

Аћимовић 

(замена 

одсутне 

запослене 

ради 

одржавања 

трудноће и 

породиљског 

одсуства) 

 

 

 

 VI  

економиста 

 

 

100% 

одржавање веша Бранка 

Андрић 

 III конфекцио

нар 

100% 

одржавање 

хигијене 

Гордана 

Веселиновић 

 

 

IV угоститељс

ко – 

туристички 

техничар 

100% 

Милена 

Живановић 

 

 

II основна 

школа 

100% 
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Анђелка 

Перић 

 IV пољопривр

едни 

техничар 

100% 

технички послови Миодраг 

Ненадовић 

 

 

II основна 

школа 

100% 

 

Васпитачи који су остваривали васпитно – образовни рад, уместо васпитача на одсуству: 

- Слађана Милошевић- припремна предшколска група Комирић-Белотић 

- Марија Весић – припремна предшколска група – Остружањ 

- Слађана Новаковић – припремна предшколска група – Горње Црниљево-(на 

породиљском одсуству и одсуству ради неге детета од 16.03.2020.године 

3.2 Извештај о подели група 
 

 

 

 

 

 

 

 

целодневни боравак 

узраст Реализатор васпитно-

образовног рада 

од 12 до 36 месеци Надежда Јовановић 

Милеса Станисављевић,  

Јованка Петровић 

Славица Павловић 

Катарина Тодоровић 

од 3 до 4 година Драгица Лазић 

Марина Крсмановић 

СлађанаНенадовић Тришић 

од 4 до 5 година Светлана Марковић 

Драгана Срећковић 

Бојана Јовановић 

од 5 до 6 година 

 

Зорица Павловић 

Мирјана Стојковић 

Андријана Тешић 

од 6 до 6,5 година Јелена Матић 

Сузана Гајић 

Снежана Радуловић 

 

 

од 5,5 до 6,5 година – ППП, 

Осечина 

Зорица Марковић 

 

од 5,5 до 6,5 година- ППП Мира Николић 
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3.3 Извештај о програму маркетинга Установе 

 

 

облик 

 

активности/начин

и 
место време 

реализација 

 

реализатори/ 

носиоци 

интерни 

изложбе дечјег 

стваралаштва у 

Установи и ван ње 

објекат установе 
током 

године 

 

након 

сваке/области/

етапе – путем 

паноа, или у 

току 

манифестациј

а у којима 

учествујемо 

чланови ВОР- а 

поделом флајера са 

саветима за 

адаптацију деце 
објекат установе 

 на првом 

родитељском 

састанку и по 

потреби 

 

кутак за родитеље објекат установе 

 испред сваке 

собе, пано са 

значајностима 

за родитеље 

чланови ВОР-а 

 

 

полудневни боравак 

Лопатањ 

од 5,5 до 6,5 година -  

ППП,Остружањ 

Марија Весић 

од 5,5 до 6,5 година ППП, 

Горње Црниљево 

Слађана Новаковић до 

16.03.2020.године  

Ана Томић од 

16.03.2020.године 

 

од 5,5 до 6,5 година, ППП 

Комирић - Белотић 

Слађана Милошевић 

од 5,5 до 6,5 година, ППП, 

Пецка 

Биљана Ненадовић,  

 

 од 5,5 до 6,5 година, ППП, 

Царина - Гуњаци 

Милутин Тодорић 
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