
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 
 ПУ''МЛАДОСТ'' ЗА РАДНУ 

2021./2022.ГОДИНУ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

СЕПТЕМБАР,2021. ГОДИНА 
 

САДРЖАЈ: 

1.УВОД ----------------------------------------------------------------------------------------------------6 

1.1.Полазне основе рада----------------------------------------------------------------------------6 

1.2.Услови рада --------------------------------------------------------------------------------------7 

1.2.1.Оцена стања и нивоа развијености Установе ----------------------------------------7 

1.2.2.Објекти за децу -----------------------------------------------------------------------------7 

1.2.3. Инвестиционо одржавање, уређење објеката и дворишта ------------------------7 

1.2.4.Кадровски услови рада--------------------------------------------------------------------8 

 

2.ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА -------------------------------14 

2.1.Делатност установе ---------------------------------------------------------------------------14 

2.2.План активности уписа деце у предшколску установу -------------------------------15 

2.3.Средства за финансирање делатности-----------------------------------------------------15 

2.4.Начин рада установе -------------------------------------------------------------------------15 

2.5.Облици рада  и број васпитних група по објектима -----------------------------------16 

2.6.План рада на спровођењу ПЗЗ--------------------------------------------------------------17 

2.7.Задаци на реализацији основа програма социјалног рада----------------------------29 

 

3. ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАД – ''ГОДИНЕ УЗЛЕТА''--------------------------29 

3.1.Принципи развијања реалног програма-------------------------------------------------------31 

3.2.Планирана сарадња са локалном заједницом------------------------------------------------32 

3.4.Планирана сарадња са основним школама---------------------------------------------------34 

3.5.Транзиција------------------------------------------------------------------------------------------35 

3.6.План партнерства са породицом----------------------------------------------------------------35 

3.7.Стратегије васпитача------------------------------------------------------------------------------37 



3 
 

4.ПЛАН ШИРЕЊА ОСНОВА ПРОГРАМА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И 
ОБРАЗОВАЊА ''ГОДИНЕ УЗЛЕТА''--------------------------------------------------------39 

4.1.Оперативни план ширења унутар језгра промене-----------------------------------------43 

4.2.Оперативни план ширења од језгра промене ка другим вртићима--------------------48 

4.3.Листа потребних материјала и средстава---------------------------------------------------56 

4.4.Годишњи план рада вртићких заједница----------------------------------------------------61 

5.ПОСЕБНИ И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ ПРОГРАМИ------------------------------------65 

5.1Специјализовани програм ''Рачунарско описмењавање деце предшколског узраста кроз 
игру''----------------------------------------------------------------------------------------------------------65 

5.2. Посебан програм усмерен на усвајање и неговање језика и културе словачке 
националне заједнице са предшколском децом-------------------------------------------------69 

5.3.Посебан програм усмерен на усвајање и неговање језика и културе руске националне 
заједнице са предшколском децом-----------------------------------------------------------------72 

6.ПРОГРАМ УВОЂЕЊА ПРИПРАВНИКА СТАЖИСТА У ПОСАО ВАСПИТАЧА И 
СТРУЧНИХ САРАДНИКА-----------------------------------------------------------------------------75 
 
7.ПЛАНОВИ СТРУЧНИХ ОРГАНА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ-----------------76 
 

7.1.План рада Педагошког колегијума -------------------------------------------------------------76 

7.2.План рада ВО већа ---------------------------------------------------------------------------------78 

 

8. ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА -ПЕДАГОГА, ПСИХОЛОГА, 
ЛОГОПЕДА И ПЕДАГОГА ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ------------------------------------80 

8.1.. Годишњи план рада сарадника за унапређење пзз -----------------------------------------89 

 

9.ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА И ТИМОВА----------------------------------------------92 

9.1.Чланови  тимова, комисија и вртићких заједница------------------------------------------------92 

9.2.Годишњи план рада стручног Актива за развојно планирање   ------------------------------103 

9.2.1.Акциони план стручног актива за развојно планирање--------------------------------------104 

9.3.Годишњи план рада тима за обезбеђивање квалитета и развој установе-------------------110 



4 
 

 9.4. Годишњи план тима за самовредновање -------------------------------------------------------112 

9.4.1.Годишњи план самовредновања и акциони планови----------------------------------------114 

9.5. Годишњи план рада тима за инклузивно образовање ----------------------------------------124 

9.5.1.Транзициони план установе-----------------------------------------------------------------------126 

9.6. Програм заштите деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања---------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------136 

9.6.1. Годишњи план рада тима за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања ----------------------------------------------------------------------------------------------140 

9.7. Годишњи план рада тима за израду Предшколског програма------------------------------142 

9.8. Годишњи план рада комисије за пријем,упис, боравак и испис деце---------------------143 

9.9. Годишњи план рада тима за израду летописа--------------------------------------------------145 

9.10. Годишњи план рада тима за екологију---------------------------------------------------------146 

9.10.1. План активности тима за реализацију пројекта „За чистије и зеленије школе у 
Војводини“--------------------------------------------------------------------------------------------------148 

9.11. Годишњи план рада тима за избор ликовних радова----------------------------------------153 

9.12. Годишњи план рада тима за професионални развој-----------------------------------------154 

9.12.1.Годишњи план стручног усавршавања запослених у ПУ''Младост'' -------------------155 

9.13. Годишњи план рада тима за промовисање----------------------------------------------------157 

9.13.1.Културне и јавне манифестације--------------------------------------------------------------159 

9.14.Годишњи план рада комисије за избор стручних радова ----------------------------------162 

9.14.1.Културне и јавне манифестације које процењује комисија за избор радова --------163 

9.15.Годишњи план рада комисије за исхрану -----------------------------------------------------166 

 

10.ПЛАНОВИ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА, ОРГАНА УПРАВЉАЊА И  ДРУГИХ 
ОРГАНА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ --------------------------------------------------167 
 
10.1.План рада Управног одбора ----------------------------------------------------------------------167 

10.2.План  рада директора ------------------------------------------------------------------------------168 

10.3.План рада помоћника директора-----------------------------------------------------------------176 



5 
 

10.4.Савет родитеља------------------------------------------------------------------------------------177 

10.5. Секретар установе--------------------------------------------------------------------------------177 

11.ВРЕДНОВАЊЕ КРОЗ ПРАЋЕЊЕ И ДОКУМЕНТОВАЊЕ ОСТВАРИВАЊА 
ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА-----------------------------------------------------------------178 

12.ПЛАН АКТИВНОСТИ ПУ НА ПОВЕЋАЊУ ОБУХВАТА ДЕЦЕ ППП ----------179 

13.МАРКЕТИНГ ---------------------------------------------------------------------------------------181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1. УВОД 
 

1.1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА 
 

Планирање и остваривање васпитно-образовног рада у Предшколској установи 
''Младост'' оствариваће се у складу са: 

 Законом о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) и Законом о 
предшколском васпитању и образовању (,,Службени гласник РС", бр. 18/2010, 101/2017, 
113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон, 10/2019, 86/2019 – др. закон и 157/2020 – др. 
закон). 

 Правилником о основама програма предшколског васпитања и васпитања („Сл. гласник 
РС – Просветни гласник“, бр. 16/2018),  

 другим важећим правилницима (Правилник о вредновању квалитета рада установа, 
Правилник о ближим условима за остваривање различитих облика и програма васпитно-
образовног рада и других облика рада и услуга које остварује предшколска установа, 
Правилник о програму свих облика рада стручног сарадника у предшколској установи, 
као и други правилници којима се регулише рад предшколских установа) 

 Упутствима, стручним  и управним прописима којима се регулише рад предшколских 
установа,  

 као и на основу сопствених искустава стечених током примене и евалуације Основа 
програма предшколског васпитања и образовања.  

 

Приликом планирања потребних материјалних средстава за остваривање програма, 
пошло се од: 

 уписаног броја деце,  
 формираних васпитних група, и 
 броја запослених 

 

Годишњи програм рада ПУ ''Младост'' усвојен је на седници Управног одбора одржаној 
15.9.2021. године.  

 

 

Председник Управног одбора 

_________________________ 
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1.2. УСЛОВИ РАДА 

 

1.2.1. Оцена стања и нивоа развијености Установе 

ПУ ''Младост'' је кадровски и материјално – финансијски оспособљена за обављање 
Законом утврђених делатности. Одликује је висок степен организованости рада, како у 
домену неге и васпитно – образовног рада, тако и у свим активностима везаним за 
функционисање Установе.  
 

1.2.2. Објекти за децу  

 Број Број група Број деце Површина 
објекта (м2) 

 

Површина 
дворишта 
(м2) 

УКУПНО 11 39 928 3480 6300 

 

1.2.3. Инвестиционо одржавање, уређење објеката и дворишта 

објекат Врста радова 

СВИ ОБЈЕКТИ  Текуће одржавање 
 Уређење дворишног простора 
 Опремање намештајем и 

материјалима у складу са новим 
основама 

 Кречење у складу са финансијским 
могућностима 

ЦЕНТРАЛНА ЗГРАДА  Партерно уређење дворишта 

''БАМБИ''  Израда стаза око објекта и уређење 
главног улаза 

''НЕВЕН''  Уређење фасаде 
 Санација дела крова 

''МАСЛАЧАК''  Санација комплетног објекта са 
могућношћу проширења 
смештајног капацитета 

''БАГРЕМАРА''  Израда пројекта развоја комплекса 
 Адаптација павиљона 
 Опремање павиљона 
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 Уређење зелених површина 
                               „БУБАМАРА“  Замена подних облога у ходницима 

 

1.2.4. Кадровски услови рада 

Ред. 
бр. 

Профил стручности Број 
извршилаца 

01. Руковођење (Директор, Помоћник директора) 2 

02. Стручна служба (Стручни сарадник – педагог, Стручни сарадник 
– психолог, Стручни сарадник – логопед, стручни сарадник за 
физичко васпитање) 

5 

03. Сарадници (Сарадник за унапређивање превентивне здравствене 
заштите, Сарадник – медицинска сестра за превентивну 
здравствену заштиту и негу, Сарадник за информатику) 

4 

04. Васпитач 67 

05. Медицинска сестра - васпитач 10 

06. Пратећи и помоћно-технички послови (Секретар установе, 
Руководилац финансијско-рачуноводствених послова, 
Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене 
послове, Референт за финансијско-рачуноводствене послове, 
Руководилац послова јавних набавки, Магационер/економ, 
Службеник за послове заштите, безбедности и здравља на раду, 
техничар инвестиционог и техничког одржавања и одржавања 
уређаја и опреме – шеф, Курир, Возач возила Б категорије, 
Руководилац послова у угоститељству, Шеф кухиње, 
Кувар/посластичар, Референт у угоститељству, Сервирка, 
Техничар одржавања одеће, Помоћни радник) 

47 

УКУПНО 136 

 

Списак запослених у радном односу на дан 1. септембра 2021. године 

 Име и презиме 

Стр. 
спрема 
(по р. 
месту) 

Назив радног места 
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1.  Абаџић Драгана IV Meдицинска сeстра-васпитач 

2.  
Aбaџић Јовицки 
Милена 

VII Службеник за послове заштите, 
безбедности и здравља на раду 

3.  Агић Душанка II Сeрвирка 

4.  Апић Биљана II Сeрвирка 

5.  Аћимов Мирјана II Сeрвирка 

6.  Бабић Јелена II Сeрвирка 

7.  Бабић Софија VII Васпитач 

8.  Бадањац Биљана VII Васпитач 

9.  Баилов Зорица III Кувар/посластичар 

10.  Балинт Анка II Сeрвирка 

11.  Бугарски Мирјана VI Васпитач 

12.  Бјељац Мирјана VII Васпитач 

13.  Богдановић Љиљана VI Васпитач 

14.  Бошков В. Светлана II Сeрвирка 

15.  Бошњак Душан III Возач возила Б категорије 

16.  Цинкоцки Милка VI Васпитач 

17.  Цветинов Х. Гордана VII Васпитач 

18.  Цвијановић Мирослав IV Магационер/економ 

19.  Давидовић Магдалена VI Васпитач 

20.  Данилов Јадранка II Сeрвирка 

21.  Добрић Марина VI Васпитач 

22.  Драгосављевић Ксенија VII Васпитач 

23.  Дражић Руженка II Сeрвирка 

24.  Дробац Марија VI Васпитач 

25.  Дукић Маја II Сeрвирка 
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26.  Ђукић Невена VII Васпитач 

27.  Гајдобрански Војин 
VII Дипл. економиста за финансијско-

рачуноводствене послове 

28.  Гладић Весна VI Васпитач 

29.  Грбић Снежана VI Васпитач 

30.  Грујић Савица II Сeрвирка 

31.  Инђић Биљана VI Васпитач 

32.  Иванчић Тијана III Кувар/посластичар 

33.  Ивић Татјана VII Васпитач 

34.  Јатић Драгана VII Стручни сарадник-психолог 

35.  Јелача Марија VII Васпитач 

36.  Јелић Драгана VI Васпитач 

37.  Јованов Момир VII Стручни сарадник за физ. васпитање 

38.  Јованов Моника VII Васпитач 

39.  Јовановић Светлана VI Васпитач 

40.  Јовић Јелена VI Васпитач 

41.  Јурас Татјана II Сeрвирка 

42.  Карановић Лана VII Васпитач 

43.  Карановић Станислава VII Васпитач 

44.  Кашиковић Винка II Техничар одржавања одеће 

45.  Кавгић Сања VI Васпитач 

46.  Кекезовић Михајло I Помоћни радник 

47.  Кењало Латинка IV Meдицинска сeстра-васпитач 

48.  Керкез Јелена VI Васпитач 

49.  Клаић Марио III Кувар/посластичар 
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50.  Кљајић Љиљана II Сервирка 

51.  Кнежевић Соња II Сервирка 

52.  Кнежевић Весна III Кувар/посластичар 

53.  Кнежић Душкица VII Стручни сарадник-пeдагог 

54.  Коменић Јелица II Сeрвирка 

55.  Краљ Весна VII Васпитач 

56.  Кривокућа Драгица IV Meдицинска сeстра-васпитач 

57.  Кртинић Горан IV Референт у угоститељству 

58.  Лазарев Милица VI Васпитач 

59.  Лемић Радица VII Васпитач 

60.  Лопар Биљана II Сeрвирка 

61.  Љубенко Маријана 
VII Руководилац финансијско-

рачуноводствених послова 

62.  Максимовић Милан III Возач возила Б категорије 

63.  Малић Тијана II Сeрвирка 

64.  Марјановић-И. Милијана VI Васпитач 

65.  Марцикић Александра VII Васпитач 

66.  Маћешић Соња VI Васпитач 

67.  Мерњик Верица VII Васпитач 

68.  Митровић Елизабет VI Васпитач 

69.  Михајловић Надежда VI Васпитач 

70.  Михајловић Верица II Сервирка 

71.  Мишков Јелена VII Васпитач 

72.  Младежић Оливера VII Васпитач 

73.  Молнар Кристина II Сервирка 

74.  Молнар Мирјана VII Васпитач 
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75.  Нешић Биљана VII Васпитач 

76.  
Николашевић 
Слободанка 

II Курир 

77.  Николић Милка VI Васпитач 

78.  Окука Соња VI Васпитач 

79.  Ормаи Весна VI Васпитач 

80.  Пандуров Драган VII Васпитач 

81.  Пандуров Славко I Помоћни радник 

82.  Панић Данијела II Сeрвирка 

83.  Пејак Весна VII Васпитач 

84.  Периз Мирјана IV Meдицинска сeстра-васпитач 

85.  Петровић Јасмина VI Васпитач 

86.  Пилиповић Милица II Сeрвирка 

87.  Пилиповић Тамара IV Meдицинска сeстра-васпитач 

88.  Пјевац Кристина II Сeрвирка 

89.  Плавшић Оливера IV Meдицинска сeстра-васпитач 

90.  Појужина Марко VII Службеник за јавне набавке 

91.  Полић Драгана VII Васпитач 

92.  Поповић Анита VI Васпитач 

93.  Почуч Мирјана VI Васпитач 

94.  Рац Владимир VII Секретар установе 

95.  Радонић Софија VII Васпитач 

96.  Радош Милица VII Васпитач 

97.  Радош Зорица VII Васпитач 

98.  Радун Наталија II Сeрвирка 

99.  Рајбер Нивес VI Васпитач 
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100. Рађеновић Јелена VI Васпитач 

101. Рамић Анђелка IV Meдицинска сeстра-васпитач 

102. Ранисављев Мита VII Руководилац послова у угоститељству 

103. Ристић Александра VII Васпитач 

104. Родић Сања VI Васпитач 

105. Сауер Слађана VII Васпитач 

106. Совиљ Добрила II Сервирка 

107. Спахић Д. Јасна IV Meдицинска сeстра-васпитач 

108. Стаменов Ш. Снежана VII Васпитач 

109. Стевановић Татјана VII Помоћник директора 

110. Тодороваска Стана VII Стручни сарадник - логопед 

111. Томан Роберт V Техничар инвестиционог и техничког 
одржавања и одржавања уређаја и опреме - шеф 

112. Тошић Данијела IV Сарадник – медицинска сестра за превентивну 
здравствену заштиту и негу 

113. Урошев Предраг VII Сарадник за информатику 

114. Васиљев Јелица II Сeрвирка 

115. Векић Драгана VII Васпитач 

116. Векић Зорица IV Meдицинска сeстра-васпитач 

117. Виденов Гордана IV Meдицинска сeстра-васпитач 

118. Вујадиновић Милијана VII Васпитач 

119. Вујовић Александра VI Васпитач 

120. Вуковљак Љиљана VII Васпитач 

121. Вулетић Тамара III Шеф кухиње 

122. Вучетић Александра II Сeрвирка 

123. Жарковић Снежана VI Васпитач 
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124. Шавија Јована VII Васпитач 

125. Шавија Маја VI Васпитач 

126. Шатара Горан VII Дирeктор 

127. Шигуд Маја VI Васпитач 

128. Шикман Драгана VI Васпитач 

129. Шолаја Јулијана VI Васпитач 

130. Шушница Емили 
VI Сарадник за унапређивање превентивне 

здравствене заштите 

131. Ћук Слободанка VII Васпитач 

132. Ћулибрк Александра II Сервирка 

133. Ћућуз Жељка 
IV Референт за финансијско-

рачуноводствене послове 

134. Чабрило Јулка IV Сарадник – медицинска сестра за превентивну 
здравствену заштиту и негу 

135. Чакмак  Марија VI Васпитач 

136. Чикош Драгана VII Стручни сарадник-пeдагог 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА 
 

2.1.  Делатност Установе 

Установа је основана Одлуком бр. 011-61/92-III, донетом 19. марта 1993. године од стране 
Скупштине општине Бачка Паланка (даље: оснивач) и уписана је у судски регистар код 
Трговинског суда у Новом Саду, Решењем бр. IV.Fi.4462/2002 од 19.12.2002. године, за 
обављање делатности: установа за дневни боравак деце (шифра делатности 85321). (Одлука 
је измењена Одлуком о оснивању Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка, број II-
60-7/2011 од 31. маја 2011. године). Уписом бр. Fi. 10/2013 од 21.01.2013. године Привредног 
суда у Новом Саду Установа је регистровала и нове делатности, у циљу реализације 
проширене делатности у функцији образовања и васпитања (чл. Закона о основама система 
образовања и васпитања). 
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2.2. План активности уписа деце у ПУ 
 
Пријем деце у Установи реализује Комисија за упис , пријем ,боравак и испис деце у 

саставу  од 8 чланова која  ради  у складу са Правилником и Статутом установе. Упис деце 
на целодневни боравак траје током целе радне год., док упис деце у годину пред полазак у 
школу траје у законски предвиђеном року (у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања). 
Молбе за пријем деце на целодневни боравак поднете до 15.05.2021.год. узимају се у обзир 
приликом бодовања за наредну радну год.  
Комисија има обавезу да : 

 Утврди преглед слободних места за пријем деце по објектима и врсти боравка за 
текућу год. 

 Утврди број поднетих захтева  за пријем деце по узрастима 
 Подноси директору преглед слободних места по објектима и врсти боравка до 31.05. 

текуће год.  
 Формира васпитне групе по објектима сходно броју слободних места придржавајући 

се важећих  критеријума (у складу са правилником )  и нормативом о броју деце  (у 
складу са важећим законом) 

 Комисија објављује листе примљене деце на свим објектима целодневног боравка 
најкасније до 31.08. текуће год. 

2.3. Средства за финансирање делатности 

Средства за финансирање делатности Установе обезбеђују:  

 буџет Општине Бачка Паланка 
 буџет Републике Србије 
 непосредни корисници услуга – родитељи 
 остали приходи (донатори, спонзори итд.) 

 
2.4. Начин рада установе  

Радно време предшколске установе ''Младост'' је од 5,30 до 16,30 на целодневном 
боравку, а на полудневном боравку од 7,00 до 18,00 часова, с тим што се овде ради у две 
смене. Годишњим програмом рада је утврђено да програмска година почиње 1.септембра 
2021. год. а завршава се 31. августа 2022. год,  придржавајући се школског календара рада за 
радну 2021./2022.г. ( правилник о школском календару за основне школе са седиштем на 
територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2021./22.год.)  

Установа неће радити током државних празника. У току зимског и летњег школског 
распуста,  према календару о образовно – васпитном раду за основне школе на територији 
АП Војводине, који доноси, Покрајински секретаријат за образовање и културу, прекидају са 
радом сви објекти у којима је искључиво заступљен полудневни боравак и објекти, за чијим 
радом, престаје потреба (због знатно смањеног присуства деце). Непосредно пред почетак 
назначених распуста сачињава се план дежурства у установи, са којим се благовремено 
упознају родитељи.  
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2.5.Облици рада и број васпитних група по објектима :  

 облик рада  

 

 

р.бр. 

 

 

      назив  

објеката 

целодневни 

боравак 

1-3 године 

( јаслице ) 

целодневни 

боравак 

3-6,5 година 

 

полудневни 

боравак 

 

 

 

 

   време 

рада број 
група 

број 
деце 

број 
група 

број 
деце 

број 
група 

број 
деце 

1. Невен 1 19 1 29 2 52 7,30-11.30 прва 
смена ППП 
12,30-17,00 друга 
смена ППП, 5,30-
16,30 целодневни 
боравак 

2. Маслачак - - 4 106 - - 5,30-16,30 
целодневни боравак 

3. Лептирић - - 2 53 - - 5,30-16,30 
целодневни боравак 

4. Свети Сава - - 1 26 2 43 7,30-11,30 прва 
смена ППП 
12,30-17,00 друга 
смена ППП 
5,30-16,30 
целодневни боравак 

5. Пчелице  - - 10 251 - - 5,30-16,30 

6. Цврчак 2 33 3 80 - - 5,30-16,30 

7. Бубамара 3 52     5,30-16,30 

8. Бамби - - 4 105 - - 5,30-16,30 

9. Полетарац-
Товаришево 

- - - - 1 15 7.30.-11.30. 

10. Деспотово-
Пингвин 

- - 1 22 - - 5.30.-16.30. 
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11. Силбаш- 
Коцкица 

- - 2 42 - - 5.30.-16.30. 

Укупно 6 104 28 714 5 110  

 

У радној 2021/22. формирано је 39 васпитних група (34 целодневног боравка и 5 
полудневног боравка). Укупан број деце је 928. 

 

2.6.ПЛАН  РАДА НА СПРОВОЂЕЊУ ПРЕВЕНТИВНО- ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ    

        У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ,, МЛАДОСТ“   за радну 2021./22.  

Програм неге и превентивно здравствене заштите деце у предшколској установи  обухвата:  

1.Реализацију  и унапређивање здравствено - васпитних активности усмерених ка усвајању 
здравих стилова живота у циљу очувања и унапређивања здравља деце и то (лична и општа 
хигијена детета,правилно прање руку,хигијена уста, зуба и коже,навике правилне 
исхране,употреба тоалета,очување здравог окружења, као и активности које су продукт 
реализација нових основа ) 

2. Праћење општег стања и понашања детета у васпитној групи, правовремено реаговање на 
промене изолацијом детета и позивањем родитеља односно старатеља и надлежне 
здравствене установе.  

3. Узимање основних података о здравственом  стању  детета од родитеља односно 
старатеља, праћење општег изгледа детета (преглед коже и видљивих слузокожа, преглед 
на постојање вашљивости косе, праћење хигијене одевног рубља,мерење телесне 
температуре,по потреби изоловањем болесног детета из групе,обавештавањем родитеља 
односно старатеља, позивање надлежне здравствене установе)  

4. Праћење понашања детета за време: храњења, игре, неге,одмора и уочавање присуства 
знакова који упућују на могућност  занемаривања,злостављања, односно злоупотребе деце.   

5. Хигијенско-епидемиолошке мере које медицинска сестра планира и реализује на 
годишњем,  месечном,  недељноми дневном  нивоу у складу са епидемиолошком 
ситуацијом (праћење и саветодавни рад са особљем код одржавања чистоће,температуре, 
влажности,проветрености и осветљености свих просторија у објектима,праћење и 
саветодавни рад са особљем у вези допремања оброка из централне производне 
кухиње,начинахигијене, сервирања и хигијене прихватног кухињског блока,посуђа и 
инвентара,праћење и саветодавни рад са особљем код одржавања хигијене санитарних  
простора,отклањање отпадних материјала и вода и др.  

6. Спроводити и друге хигијенско –епидемиолошке мере у складу са законом.  
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Нега и превентивно здравствена заштита у предшколској установи спроводи се према 
методолошком упутству које је саставни део правилника о ближим условима и начину 
остваривања превентивно здравствене заштите деце у предшколским установама 
(Службени гласник РС, бр.112/2017)  

I Активности на усвајању здравих стилова живота у циљу очувања и унапређивања здравља 
детета  

-унапређење и очување здравња и безбедности деце узраста до поласка у школу, развој 
здравог окружења и афирмација здравих стилова живота  

-здравствено- васпитне активности  усмерене ка превенцији ризичног понашања и фактора 
ризика   

- стицање позитивних навика  код деце,у вези са одржавањем опште и личнехигијене (хигијене 
лица, руку, уста, зуба и коже,употреба тоалета,хигијена одеће и обућеи др.)  

-заштита животне средине и здраво окружење у коме бораве деца у ПУ  

- физичко-рекреативне и друге активности које доприносе очувању и унапређењу здравља 
детета  

- активности на формирању здравих навика код деце спроводе се  у оквиру свих редовних 
активности за време боравка у предшколској установи  

-применом одговарајућих облика, метода и средстава здравствено-васпитног рада са 
децом,породицом и васпитним особљем прилагођеним одговарајућем узрасту деце  

За формирање здравих навика код деце од значаја је спроводити тимски рад и сарадњу са 
васпитним особљем, активно учешће родитеља и старатеља.  

II Врши се дневни увид у опште стање и понашање детета  

- приликом довођења детета у предшколску устaнову након одсуства због болести 
родитељ или старатељ доставља медицинској сестри или васпитачу из групе потврду 
издату од стране надлежног педијатра да дете може у колектив.  

- медицинска сестра у случају промене здравственог стања код детета преузима дете од 
васпитача издваја из групе и поступа даље према упутству из правилника о ближим 
условима и начину остваривања неге и пзз деце у предшколској установи.  

Медицинска сестра сарадник на пословима пзз и неге поступа према стручно 
методолошком упутству за спровођење неге и пзз деце у предшколској установи 
уследећим случајевима:  

1. У случају промене у општем стању детета  

2. Стању виталне угрожености детета  
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3. У случају физичког повређивања  

Остале ситуације   

Приликом уписа детета у предшколску установу родитељи или старатељи чија деца имају 
преосетљивост на одређене намирници или неке друге специфичне потребе и здравствне 
ризике за  дете,  информишу сестру на превентиви како би се на време обезбедили услови за 
безбедну исхрану и боравак детета у предшколској установи,ради планирања и припреме 
простор и спровођења неопходне неге детета.  

У случају појаве на вашљивост косматог дела главе код детета, мед. сестра сарадник 
обавештава родитеље односно старатеље и изолује дете из васпитне групе до излечења.  

У случају сумње на појаву заразних болести или добијене информације од надлежне 
здравствене установе да постоји сумња или потврда заразне болести,мед. сестра сарадник 
спроводи потребне  противепидемијске мере у објекту,у складу са законом.   

Дневни увид у хигијенски статус детета   

- непосредан увид у хигијену косе,видљивих слузокожа и коже  

- хигијену одеће и обуће на пријему или у току дана  

- прати одржавање дневне хигијене лица и рукудетета при чему се за брисање користе 
папирни убруси за једнократну употребу  

-праћење спровођења неге детета узраста од 12 до 24 месеца,  прање руку,прања и 
пресвлачења, процеса одлагања прљавог рубља као и хигијене простора који се користе  

-праћење подршке осамостаљивања деце у процесу одржавања личне хигијене праћење 
одржавања хигијене простора и прибора који се користе  

Дневно,месечно и годишње праћење хигијенских услова   

-одржавање чистоће,температуре влажности проветрености и осветљености просторија  

-правилног чишћења и дезинфекције простора и игровног материјала  

- праћење хигијенске исправности и начина допремања, сервирања и квалитета хране из 
централне и прихватне кухиње  

- хигијене прихватног кухињског блока,посуђа и инвентара  

- личне и опште хигијене запослених на сервирању оброка  

- хигијене санитарних просторија за децу и одрасле  

- хигијена исправности воде за пиће.  
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- дистрибуције чистог и прљавог рубља   

-личне хигијене  васпитног особља, личне хигијене рукуи употребе радне одеће и обуће  

Вођење документације и евиденције установе  

• У предшколској установи, води се прописана  здравствена документација о 
остваривању неге и превентивно здравствене заштите .  

• За пријем детета у предшколску установу изабрани лекар -педијатар издаје 
здравствену потврду да је дете вакцинисано и здравствено способно за боравак у 
предшколској установи.  

• Документује посебне здравствене карактеристике детета и њихову реализацију  

• Организовање трибина са здравственим темама за запослене и родитеље.  
• Стручно усавршавање у организацији удружења медицинских сестара у 

предшколским установама.  

• Присуствовање стручном усавршававању у организацији института за јавно здравље   

НАПОМЕНА: Услед епидемије COVID 19 прате се и поштују све препоруке 
Владе РС и општинског кризног штаба.                                                     

 
 

2.6.1. План примене мера заштите безбедности и здравља запослених у циљу 
спречавања појаве заразне болести COVID-19 

Планом примене мера утврђују се мере и активности којима се повећава и унапређује 
безбедност и здравље запослених ради спречавања појаве заразне болести COVID-19, као и мере и 
активности које се предузимају у случају појаве епидемије заразне болести у циљу безбедности и 
здравља на раду запослених, као и свих лица која се затекну у радној околини. 

Планом примене мера уређују се нарочито: 

1) Превентивне мере и активности за спречавање појаве епидемије заразне болести COVID-
19; 

2) Задужење за спровођење и контролу спровођења превентивних мера и активности; 
3) Мере и активности за поступање у случају појаве заразне болести COVID-19. 

 
Планом примене мера уређују се превентивне мере и активности на свим радним местима у радној 
околини у којој се обавља рад.  

Послодавац је дужан да на сваком радном месту у радној околини обезбеди примену 
превентивних мера. 

У радном простору, у току рада, обавезна је примена хигијенских мера, које 
обухватају: 

 спровођење високог степена личне хигијене и коришћења личне заштитне опреме 
(обавезно је ношење заштитне маске, у складу са мерама надлежних органа и, по 
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потреби,хируршких рукавица при контакту са другим лицима (нпр. при 
преузимању пошиљака, додавању предмета и папира између запослених и сл.)); 

 редовно одржавање хигијене објекта на високом нивоу, хигијене радног места, 
опреме за рад и материјала са којима је запослени у контакту, хигијене помоћних 
објеката и непосредног пословног окружења на радном месту; 

 одржавање хигијене простора у оквиру објеката подразумева редовно прање 
(детерџентима) подних површина и степеништа нарочито улаза и излаза, као и 
других површина; 

 обезбеђивање дезо-баријера на улазу у објекат послодавца и редовно одржавање 
дезо-баријера влажним (сунђери морају бити натопљени у натријум хипохлорит, 
хлорамин или раствор варикине); 

 више пута спроводити прање руку топлом водом и сапуном уз коришћење 
појединачних папирних убруса у појединачном трајању од најмање 20 секунди; 

 приликом доласка у објекат послодавца обавезно је прање руку у складу са општим 
препорукама; 

 запослени који имају обавезу ношења униформи, у обавези су да је сваки дан 
мењају. Уколико се радна одећа пере код куће, неопходно је исту прати на високим 
температурама, а наком сушења, уколико врста материјала дозвољава, пеглати; 

 на улазним вратима у пословне просторије поставити обавештење да је при уласку 
обавезна дезинфекција руку за све запослене и посетиоце и обавештење о 
дозвољеном броју особа које у истом тренутку могу бити у том радном простору; 

 растеретити објекте послодавца у смислу смањења броја радника, поделе радника 
у две смене, успостављање рада од куће, дефинисање броја запослених у 
пословним просторијама, и др.; 

 врата на улазима-излазима, ходницима, врата на спратовима и гардероба треба да 
буду отворена. Све рукохвате, кваке, кључеве, телефоне и друге личне предмете, 
потребно је пребрисати 70%-ним алкохолом и папирним убрусом на свака два сата, 
а по потреби и чешће; 

 на радном месту индивидуално вршити чишћење тастатура, мишева, површина 
радних столова, рукодржача, заједничких телефонских апарата, слушалица, као и 
све остале опреме за рад и материјала који се користи у раду, 70%-ним алкохолом 
и паприним убрусима; 

 континуирано проветравање радних и других просторија отварањем прозора са 
супротних страна објеката током дана; 

 обезбедити запосленима крпе - убрусе, лична заштитна и дезинфекциона средства 
(70% алкохол, маске, рукавице) за самостално одржавање хигијене канцеларија, 
аутомобила, радних површина на недељном нивоу и стално вршити допуне 
материјала у складу са потребама; 

 приликом проласка до радног простора, при коришћењу заједничких просторија, 
избегавати додиривање било каквих предмета (зидова, рукохвата, опреме), 
руковања са колегама и осталим особама које се у пролазу сретну у заједничким 
пролазима и ходницима; 

 за време епидемије не користити заједничке чаше, шоље, есцајг. Одмах након 
употребе свако од запослених је у обавези да све што је користио одмах опере и 
склони; 

 пре употребе рачунара дезинфиковати тастатуру, миша и подлогу за миша 70% 
алкохолом. Исто поступати и са мобилним и фиксним телефонима; 
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 радне собе и простор за рад послодавца организовати на начин да минимална 
удаљеност између запослених, уколико је могуће, буде 2 м, обезбедити седење са 
исте стране радних столова (без контакта лицем у лице или дијагонално). 
Ограничити време састанака на 15 минута, при чему у свакој просторији треба да 
буде минималан број људи; 

 мањи број и размак између лица могуће је обезбедити: 
a) ознакама на поду које симболизују минималан размак између лица од 2м, 
b) постављањем плаката на којима се информишу лица о обавезном растојању 

од 2м, да при улазу или излазу из објекта морају поштовати држање 
растојања, односно да стрпљиво сачекају свој ред), 

c) задуживање запосленог који ће водити рачуна да пропушта само безбедан 
број лица у објекат; 

 редовне контакте, састанке и комуникацију вршити телефоном, спикерфоном, уз 
мањи број учесника, без личног контакта, када год је то могуће; 

 у случају неопходних састанака више особа обавезно је коришћење заштитних 
маски, а по потреби и заштитних рукавица; 

 у току радног времена не препоручује се, осим ако није неопходно, напуштање 
појединачних радних простора; 

 редовно контролисати спровођење мера за спечавање ширења епидемије заразне 
болести COVID-19; 

 унутар зграде време задржавања клијената, пословних партнера, колега и сл. 
свести на минимум, а након одржавања састанака са већим бројем учесника 
неопходно је детаљно проветрити просторије или извршити дезинфекцију ваздуха 
распршивањем са 70% алкохолом или 0,01% саносилом; 

 у случају сумње на инфекцију запосленог изазвану COVID-19, или у случају 
потврђене инфекције, поступати у складу са упутствима и препорукама 
Министарства здравља Републике Србије и Института за јавно здравље Србије „Др 
Милан Јовановић Батут”, дате на сајту www.covid19.rs; 

 обезбедити безбедно сакупљање, складиштење и одлагање отпада од стране 
запослених, укључујући и употребу безбедних и препознатљивих 
контејнера/канти, после одговарајућег третмана отпада где је то потребно; 

 организовати рад тако да особе истих квалификација и систематизованим на иста 
радна места раде у различитим сменама како би се, у случају обољевања једне од 
њих, спречило ширење болести и обезбедило несметано обављање посла; 

 за исхрану запослених препорука је да се користи упакована храна, пре и након јела 
обавезно дезинфиковати руке. Не препоручује се да у простору за исхрану буде 
већи број запослених одједном; 

 редовно информисање свих запослених и упознавање са свим релевантним 
информацијама, поступцима и обавезама у вези заштите здравља од заразне 
болести COVID-19. 

 

Непосредни руководилац, након добијања информације од запосленог о симптомима 
заразне болести, дужан је да одмах, без одлагања, предузме следеће: 

 запосленог, уколико је симптоме осетио на послу, изолује у посебан простор намењен 
за ту сврху, са могућности проветравања простора, или га одмах упути кући са 
инструкцијом да, без одлагања, контактира надлежну здравствену установу (COVID-
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19 амбуланту, изабраног лекара, Институт за јавно здравље, или др.) ради даљег 
поступања; 

 идентификује све запослене који су били у контакту са потенцијално зараженим 
запосленим; 

 направи списак свих контаката из радног окружења; 
 информацију о постојању потенцијално заражених запослених достави лицу за 

безбедност и здравље на раду; 
 приликом свих наведених активности, обавеза је непосредног руководиоца да поштује 

заштиту података о личности. 
 

Послодавац је дужан да, у случају појаве заразне болести COVID-19, обезбеди 
примену превентивних мера, нарочито следећих: 

 простор у коме је боравио запослени који је заражен се мора редовно физички и 
хемијски дезинфиковати и проветравати; 

 поштују се процедуре уласка и изласка у просторије послодавца, користе 
прописана средства и опрема за личну заштиту на раду и друге мере заштите 
током процеса рада; 

 прецизно се дефинишу правци кретања запослених кроз радне и помоћне 
просторије; 

 организује се строга контрола кретања запослених из организационе јединице у 
којој је радио запослени који је заражен; 

 контакти запослених из организационе јединице у којој је боравио запослени који 
је заражен са другим запосленима своде се на нужне уз прописане мере заштите; 

 примењују се све друге мере по препоруци надлежног епидемиолога. 
 

Послодавац је дужан да на сваком радном месту у радној околини обезбеди примену 
превентивних мера, а нарочито следећих: 

1. Пре почетка рада обезбеди писане инструкције и упутства о мерама и поступцима 
за спречавање појаве епидемије заразне болести, који садрже информацију о 
симптомима заразне болести (Прилог бр. 1); 

2. У складу са могућностима, уколико није организован рад у сменама, изврши 
прерасподелу радног времена увођењем друге смене са мањим бројем запослених, 
омогући постављање физичких баријера између запослених (PВC или плексиглас 
баријере); 

3. Спроводи појачану хигијену и дезинфекцију радних и помоћних просторија што 
укључује редовну дезинфекцију просторија и често проветравање радног 
простора; 

4. Обезбеди запосленима довољне количине сапуна, убруса, текуће воде и 
дезинфекционих средстава на бази алкохола за прање руку, као и заштитних 
средстава (маске, рукавице) – здравствене препоруке из Прилога бр. 2. поставити 
у свим тоалетима и на свим етажама; 

5. Обезбеди редовно чишћење свих површина које се често додирују на радном 
месту, посебно просторија и опреме као што су тоалети, кваке на вратима, фиксни 
телефони, рачунарска опрема и друга опрема за рад; 
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6. Уреди начин вођења евиденције о дезинфекцији радних и помоћних просторија 
коју организује и спроводи (форма Евиденције о извршеној дезинфекцији је у 
Прилогу бр. 3. који је саставни део овог плана примене мера); 

7. Обезбеди израду упутстава за безбедан и здрав рад са извођачима радова, 
добављачима, дистрибутерима и спољним сарадницима (Прилог бр. 1); 

8. Организује и обезбеди редовно уклањање отпада и смећа (канте за смеће обложене 
пластичном кесом) из просторија тако да се могу испразнити без контакта са 
садржајем; 

9. Обезбеди појачану хигијену и дезинфекцију свих службених возила која се 
користе; 

10. Поседује доказ о спроведеној мери дезинфекције радних и помоћних просторија 
када то обављају друга правна лица која су ангажована од стране послодавца за ту 
сврху; 

11. Употребу централне климатизације заустави или смањи и редовно чисти и 
дезинфикује клима уређаје; 

12. Обезбеђује и одобрава потребна финансијска средства за примену превентивних 
мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести COVID-19. 

 
Запослени је у обавези да: 

1. Спроводи све превентивне мере безбедности и здравља на раду како би сачувао 
своје здравље, као и здравље других запослених; 

2. Наменски користи прописана средства и опрему за личну заштиту на раду и да са 
њима пажљиво рукује, да не би угрозио своју безбедност и здравље, као и 
безбедност и здравље других лица; 

3. Додатно брине о својој хигијени тако што ће редовно и правилно прати руке; 
4. Личну одећу држи одвојену од средстава и опреме за личну заштиту на раду и 

радног одела; 
5. Пре почетка рада прегледа своје радно место укључујући и средства за рад која 

користи, као и средства и опрему за личну заштиту на раду и да у случају уочених 
недостатака извести послодавца или друго овлашћено лице; 

6. Пре напуштања радног места, радно место и средства за рад остави у стању да не 
угрожавају друге запослене; 

7. У складу са својим сазнањима, одмах обавести послодавца о неправилностима, 
штетностима, опасностима или другој појави која би на радном месту могла да 
угрози његову безбедност и здравље или безбедност и здравље других 
запослених; 

8. Обавезно одмах обавести послодавца уколико посумња на симптоме заразне 
болести COVID-19 код себе, других запослених или чланова своје породице; 

9. Сарађује са послодавцем и лицем за безбедност и здравље на раду, како би се 
спровеле додатне неопходне мере за безбедност и здравље на раду. 

 

 Посетиоци (трећа лица) који долазе и бораве у радним просторијама послодавца ДУЖНИ 
СУ да се придржавају основних правила: 

 Обавезно ношење заштитних маски и рукавица, у складу са мерама надлежних органа. 
 Обавезно дезинфиковање руку приликом уласка у складу са обавештењем 

постављеним на улазу. 
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 Препоручено је евидентирање доласка код лица одређеног од стране послодавца за ту 
сврху. 

 Забрањено је кретање посетиоца (трећих лица) по радним просторијама послодавца 
без присуства лица задуженог за евидентирање доласка или некога од запослених. 

 Обавезно поштовање свих правила за боравак у простору послодавца. 
 

У сврху спречавања појаве и ширења епидемије заразне болести CОVID-19, потребно 
је придржавати се следећих правила: 

 На улазним вратима у пословне просторије поставити обавештења да је, при уласку, 
обавезна дезинфекција руку за све учеснике пословног састанка. 

 Строго водити рачуна при уласку посетиоца (трећих лица) у објекат послодавца. 
 На улазним вратима свих просторија истаћи обавештење о дозвољеном максималном 

броју лица у том простору. 
 Приликом пословних састанака избегавати руковање и срдачно поздрављање. 
 Ограничити групне пословне састанке у зависности од величине пословних 

просторија водећи рачуна о дистанци између учесника, као и о дозвољеном броју лица 
по квадратном метру простора. 

 За састанке користити веће просторије како би између учесника била омогућена 
физичка дистанца од минимално 2 метра. 

 Пре почетка и након састанка потребно је проветрити и дезинфиковати просторију, 
као и све радне површине, кваке, коришћену опрему, и др.). 

 Ограничити време трајања састанака до максимално 20 минута. 
 На састанку не послуживати напитке и храну. 
 За запослене који раде са странкама обезбедити дезинфекциона средства за руке, 

заштитне маске и заштитне рукавице, у складу са мерама надлежних органа. 
 Увек, када постоји могућност, уместо пословног састанка дати предност 

комуникацији путем телефона, интернета, конференцијских позива, итд. 

 Због немогућности одржавања дистанце од 2 метра услед природе посла, током 
обављања било каквих радних активности обавезно је правилно коришћење маски и 
заштитних рукавица. 

 У свим ситуацијама где то природа посла дозвољава, запослени су дужни да одржавају 
раздаљину од минимум 2 метра, уз правилну употребу хирушких маски и, зависно од 
активности, заштитних рукавица. 

 Учесталост замене маски рукавица назначена је на упутствима и спецификацији 
произвођача. 

 Пре стављања рукавица обавезна је дезинфекција руку, такође дезинфекција рукавица 
пре скидања и на крају дезинфекција руку по завршеном послу. 

 Обавезна је дезинфекција алата и опреме за рад на почетку и на крају смене. 
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Tабеларни приказ задужења лица за спровођење превентивних мера и за контролу примене 
превентивних мера, односно обавезе и одговорности запослених и одговорних лица код 
Послодавца. 
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Превентивна мера Активности ОБАВЕЗА ОДГОВОРНОСТ 

Информисање 
запослених 

Електронским путем, 
мејлом, доставити 
инструкције и 
упутства о 
превентивним 
мерама, који садрже 
информацију о 
симптомима заразне 
болести 

 Непосредни 
руководилац 

Ношење заштитне 
маске 

Обавезно 
ношење/спречавање 
уласка у објекат без 
заштитне маске 

Сви запослени Непосредни 
руководилац 

Одржавање личне 
хигијене 

Обезбеђивање 
запосленима довољне 
количине сапуна, 
убруса, текуће воде и 
дезинфекционих 
средстава на бази 
алкохола за прање 
руку 

Служба за 
превентивно 
здравствену 

заштиту 

Непосредни 
руководилац 

Одржавање личне 
хигијене 

Редовно и правилно 
прање руку сапуном 
и водом најмање 20 
секунди 

Сви запослени Непосредни 
руководилац 

Међусобно 
растојање 

Држати минимално 
растојање од два 
метра у односу на 
друга лица 

Сви запослени Непосредни 
руководилац 
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Ограничен број 
присутних лица у 
просторији 

Ограничити групне 
пословне састанке на 
прописан број лица и 
у трајању од 20 
минута (ако није 
могуће обезбедити 
физичку дистанцу од 
два метра) 

Организатор 
пословног 
састанка 

Организатор 
пословног састанка 

Ограничен број 
присутних лица у 
просторији 

Избегавати руковање 
приликом пословних 
сусрета 

Сви запослени Организатор пословног 
састанка 

Смањити непосредне 
контакте 

Комуникацију 
обављати путем 
телефона, 
конференцијских 
позива 

Сви запослени Непосредни руководилац 

Одржавање радних и 
помоћних просторија 

Спроводити појачану 
хигијену и 
дезинфекцију радних и 
помоћних просторија и 
опреме (тоалет, кваке, 
фиксни телефони, 
рачунарска опрема) 

Служба за 
превентивно 
здравствену 

заштиту 

Непосредни руководилац 

Одржавање радних и 
помоћних просторија 

Редовно уклањање 
отпада и смећа из 
просторија 

Служба за 
превентивно 
здравствену 

заштиту 

Непосредни руководилац 

Одржавање радних и 
помоћних просторија 

Вођење евиденција о 
дезинфекцији радних и 
помоћних просторија 

Служба за 
превентивно 
здравствену 

заштиту 

Непосредни руководилац 

Одржавање радних и 
помоћних просторија 

Редовно проветравати 
радне просторије 

Сви запослени Непосредни руководилац 

Одржавање радних и 
помоћних просторија 

Пре напуштања радног 
места, радно место и 
средства за рад 
оставити у стању да не 
угрожавају друге 
запослене 

Сви запослени Непосредни руководилац 
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2.7.Задаци на реализацији основа програма социјалног рада  

- ниво социјалног рада у оквиру предшколске установе - потреба родитеља за 
појединим услугама биће сагледана на тај начин  тако што ће  се  евидентирати сви 
захтеви родитеља за смештај деце у предшколску установу, према облицима обухвата 
и узраста деце.Родитељи ће бити упознати са облицима рада, радним временом и 
услугама које пружа ова установа. Такође ће бити информисани о њиховим правима 
из области дечје заштите и начина остваривања тих права.Током године остварује се 
сарадња са социјалним установама. 

- ниво социјалног рада са васпитном групом - током године остварује се сарадња 
са васпитачима у сагледавању социјалне структуре породице сваке васпитне групе. 
Остварује се сарадња са родитељима, старатељима и хранитељима. Пружа се 
неопходна подршка породици јачањем капацитета и васпитних компетенција. 

-.нивоу социјалног рада с појединцем - рад са сваким појединим дететом, односно 
породицом, за коју се процени и утврди потреба, оствариваће се у зависности од 
проблема и потреба сваког појединца, о чему ће се водити потребна документација. 

 

 

3.ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД 

 

“ ГОДИНЕ УЗЛЕТА“  

 

Oво је основни редовни програм васпитно-образовног рада с децом , који од 2018. године 
важи на територији Републике србије, а у нашој установи ће се примењивати од 2021/2022. 
радне године у свим узрасним групама. 

 

Заснива се на социокултурној теорији, према којој се детињство схвата као вредност по 
себи, а дете третира као компетентно, богато потенцијалима, као равноправан члан 
заједнице у интеракције деце и одраслих и као активни учесник у процесу сопственог 
учења и развоја. 

 

Програм у сензитивном периоду раног детињства истиче значај игре као доминантне 
делатности , кроз коју дете остварује своју добробит, а културу и културне обрасце 
заједнице у којој живи, 
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усваја и трансформише првенствено кроз социјалне интеракције и повезивање с 
одраслима и вршњацима у породици, вртићу и локалној заједници. 

Остваривање в.о. рада у циљу подршке добробити  и целокупном развоју деце у 
реалном контексту заснива се на следећим вредносним постулатима: 

 

Сагледавање детета 

• Дете је јединствено и целовито биће  

• Дете је компетентно и богато потенцијалима  

• Дете је активни учесник заједнице вршњака и одраслих  

• Дете је посвећено учењу  

• Дете је креативно  

• Дете је биће игре 
 

Сагледавање праксе вртића 

 Вртић као простор реалног васпитнообразовног програма 
 Вртић као место заједничког живљења 
 Вртић као простор демократске и инклузивне праксе зна 
 Вртић као простор рефлексивне праксе подразумева 

 

Сагледавање природе и функција предшколског васпитања и образовања (начела) 

 Целовито сагледавање васпитања и образовања 
 Усмереност на дугорочне циљеве а не на краткорочне исходе и постигнућа.  
 Интегрисан приступ учењу и развоју  
 Континуитет у образовању 
 Вредновање у функцији грађења квалитета програма усмереношћу на структурне и 

процесне димензије програма. 
 

Образовање се темељи на четири стуба: 

 

• Учење да се зна  

• Учење да се буде  

• Учење да се уме  

• Учење да се живи заједно 
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Циљеви предшколског васпитања и образовања су подршка: 
Циљ програма предшколског васпитања и образовања јесте подршка 

добробити детета . Остваривање добробити детета у  реалном програму обухвата 
персоналну,делатну  и социјалну  димензију  добробити,  које  су  међусобно  
повезане  и узајамн условљене . Активности у Установи ће бити усмерене ка: 
Развијању програма који пружају деци могућност да буду срећна, задовољна , 
остварена и прихваћена , да истражују и преиспитују различита подручја људског 
сазнања и делања , продукте културе и начине грађења и истраживања значења . 
Грађењу односа поверења и уважавања, блискости и пријатељства, 

Развоју диспозиција за целоживотно учење: отвореност, радозналост, 
резилијентност, рефлексивност, истрајност, поверење у себе, позитивни лични и 
социјални идентитет. 
Активном учешћу породице у васпитању и образовању своје деце 
Испољавању аутономије, креативности и професионалности запослених у во раду и 
практичара проактивном заступању интереса деце и породице. 
Ка томе да простори вртића и локалне заједнице постану простори заједничког 
учешћа деце и одраслих у учењу и грађењу смисла 
Повезивању у истраживачку заједницу која гради квалитет предшколског васпитања 
и образовања , свих који се баве предшколским васпитањем и образовањем. 
 

3.1.Принципи развијања реалног програма 
Поштовање принципа усмерености на односе подразумева фокус васпитача на 

стварање подржавајућег социјалног и физичког окружења у развијању програма Принцип 
животности примењен у развијању програма значи да је фокус васпитача на развијању 
заједништва деце и одраслих , вршњачке заједнице и повезивању са породицом и  локалном 
заједницом , стварањем прилика за заједничко учење . 

Принцип интегрисаности подразумева стварање прилика за учење као 
интегрисаног искуства детета кроз оно што чини (делање) и доживљава ( односе) . 

У развијању програма фокус васпитача је на препознавању и уважавању 
интегритета, различитости и посебности сваког детета и њихових породица. 
Индивидуализовани приступ сваком детету уз подршку укључивању сваког детета у 
вршњачку заједницу и заједничке активности што све представља примену принципа 
аутентичности . 

Примена принципа ангажованости у развијању програма подразумева фокус 
васпитача на ситуацијама и активностима којима се подржава: учење детета кроз властиту 
активност ; ангажованост детета ; иницијатива и избор деце; различити начини бављења 
појединим питањима , проблемима и садржајима ; стваралачка прерада искуства и 
креативно изражавање властитих идеја, доживљаја , мишљења и сазнања . 

Принцип партнерства у развијању програма огледа се у уважавању перспективе 
деце и породице и на различитим начинима укључивања породице и повезивања са  
локалном заједницом . 
 

Остваривање програма васпитно-образовног рада у циљу подршке добробити и 
целовитом развоју деце у реалном програму 

Реални програм је обликован контекстом предшколске установе у којем се развија, 
чине га култура, структура установе , непосредна заједница и сви учесници програма . 
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Физичко окружење (просторно-временска организација) на директан начин обликује 
положај детета у програму и треба да омогући: 
сарадњу и позитивну међузависност, уважавање посвећености у активности и 
иницијативу, истраживање, стваралаштво , различитост, припадност и персонализованост, 
као и телесни , сензорни , естетски доживљај и зачудност. 

Васпитно-образовни рад у Установи одвијаће се у 38 васпитних група, на српском 
језику у контексту реалног окружења , са децом узраста од 1 -6,5 година. Основа за 
планирање васпитно-образовног рада, јесте праћење и ослушкивање дечјих потреба и 
интересовања, интеракције са децом и одраслим у њиховом окружењу, уз поштовање права 
сваког појединца у вртићу и уважавањем и задовољавањем индивидуалних потреба и 
индивидуално различитих стратегија учења деце. Структурирање редоследа и трајања 
различитих ситуација и активности пратиће начела флексибилности и на тај начин 
омогућити да се прилагодимо конкретним могућностима, потребама и интересовањима 
деце и одраслих у установи , као и условима и култури вртића. 

Руководећи се општим циљевима Основа програма , пре свега оставривањем циља 
подршке добробити детета , васпитно образовни рад биће конципиран тако да доприноси 
подршци персоналној , делатној и социјалној добробити детета . У развијању програма 
усмереног на подршку добробити детета , васпитачи и мед.сестре васпитачи ће се руководити 
принципима: усмерености на односе , животности, интегрисаности , аутентичности , 
ангажованости и партнерства , градећи односе кроз  укљученост, одржавање баланса и 
уважавање , пружајући подршку деци у : игри (отвореној , проширеној и вођеној) ; животно 
практичним ситуацијама и планираним ситуацијама учења . Радиће се на томе да се свако 
дете осећа добро , витално, задовољно , срећно.сигурно , припадником заједнице вртића и 
шире заједнице ; Да буде укључено,уважено , прихваћено у  својој јединствености , физички  
активно; Може да  посматра , пита се, размењује  истражује, машта, изражава се на 
различите начине, испољава своја интересовања , преузима иницијативу, бира, спознаје 
своје снаге и могућности; Опслужује себе, доприноси и буде успешно у учењу, уме да прави 
добар избор, доноси одлуке и преузима одоворност, управља својим и разуме емоције других 
; Успешно комуницира , преговара , разрешава конфликте; Доприноси својој заједници , брине 
о другима и свом окружењу, учи и воли учење, прихвата промене и буде отворено . У складу 
са програмом развијаћемо различите облике сарадње, интеракције са вршњацима и 
васпитачима ради развијања партнерских односа , радити на упознавању групе, адаптацији 
на нову средину и другаре , на емоционалној подршци, стварати позитивну атмосферу, 
укључивати породицу и локалну заједницу. 
 

Развијање вршњачке заједнице 
 

Организацијом простора, времена и материјала , промовисањем позитивних 
интеракција , развијањем групног идентитета , кроз дијалог ће се стварати услови 
за интеракцију са вршњацима , млађом и старијом децом, учествовање у 
заједничким активностима и развијање пријатељстава . 

 
 
3.2.Планирана сарадња са локалном заједницом 

 

У току радне 2021./22. ПУ ''Младост'' ће бити повезана са локалном 
заједницом тако што ће: 
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  ресурси и простори у заједници се користити за реализацију различитих 
активности (отворени простори, институције образовања, културе и спорта…) 

  деца и васпитачи учествовати у различитим дешавањима у локалној 
заједници (прославе, фестивали, акције...) 

 се организовати манифестације у које се укључују чланови локалне 
заједнице (представе, изложбе, перформанси, промоције…) 

  локалне привредне и услужне организације (фабрике, занатске радње, 
банке,...) постати места реализације програмских активности или учествовати у 
активностима у вртићу 

  локалне привредне и пословне организације учествовати у финансирању 
појединих активности и акција, опремању и набавци потрошних материјала 

  информације о предшколској установи и програму бити доступне у 
локалној заједници (нпр. у библиотеци, дому здравља, локалним медијима...) 

 
Р.бр. ДРУШТВЕНА 

СРЕДИНА 
САДРЖАЈ САРАДЊЕ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

01 Вртићи Међусобне посете, дружење, 
заједниче акције и сл. 

Руководиоци 
вртића,стручн
а служба 

X, ТГ 

02 Музеј Посета сталној поставци и 
другим пригодним 
гостовањима ,Ноћ Музеја 

Руководиоци 
вртића,стручн
а служба, 
комисија за 
избор 
ликовних 
радова 

X, ТГ 

03 Библиотека Посета и упис 

Сусрет са писцем 

Вртићи 

Васпитачи 

X, ТГ 

05 Геронтолошки 
центар  

Посета деце  

Пригодан програм 

Васпитачи X, III 

06 Радне 
организације 

Посете Васпитачи ТГ 

07 Школе Посете, размене искуства 
васпитача и учитеља 

Васпитачи, 
стручна 
служба,  

ТГ 

08 Спортски савез 
Општине 

Спортски дани васпитачи и 
стручни 
сарадник за 
физичко 

ТГ 
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09 Дом здравља Трибине  Васпитачи 

медицинска 
сестра за 
превен. Стр. 
служба 

ТГ 

10 Ватрогасна 
служба Б.П. 

Показна вежба у вртићу 
''Пчелице'' 

Р.Томан ТГ 

11 ЦК Бачка 
Паланка 

 

Заједничке акције  Секретар ЦК 

Директор ПУ 

ТГ 

 
 
 
3.3.Планирана сарадња са основним школама 
 
  

Месец Активности Носиоци активности 

IX-X Посета ђака првака вртићима Васпитачи и учитељи 

III, IV Дани отворених врата Представници све три 
ОШ 

III, IV Информисање и припрема деце и 
родитеља за прелазак из вртића у школу 

Школе и ПУ 

V Посета предшколске деце школском 
часу 

Васпитачи и учитељи 

VI Састанци са стручним службама 
основних школа у оквиру транзиционог 
плана 

Стручне службе ПУ и 
ОШ 

ТГ Организовање различитих активности и 
акција које повезује практичаре, децуи 
родитеље из вртића и школе 

Школе и ПУ 
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3.5.Транзиција 
 
 

Транзиција деце из породице у вртић, из јаслених у млађе групе, из једног у други 
вртић и из једне у другу групу ће се као и до сада одвијати кроз транзиционе састанке 
васпитача и стручне службе. Транзиција ће се договарати са родитељима, 
васпитачима, мсв и стручним сарадницима Активности за децу и родитеље који се 
уписују у вртић ће се одвијати уз постепену адаптацију и заједничко планирање и 
олакшавање процеса адаптације.   
Родитељи ће бити информисани о процесу адаптације путем родитељских састанака, 
флајера, индивидуалних разговора...  

 
 
 
 
 
3.6.ПЛАН ПАРТНЕРСТВА СА  ПОРОДИЦОМ 

 

Партнерство са породицом се гради кроз:  

 

 - узајамно поверење и поштовање 

 - познавање, емпатију, осетљивост и уважавање перспективе друге стране 

- сталну отворену комуникацију и дијалог 

- узајамно препознавање и уважавање јединственог доприноса и снага сваке стране 

- заједничко доношење одлука и спремност на компромисе и промене 

 

Породица је примаран и најважнији васпитач деце. Деца су лично и 
интимно повезана са својом породицом. Породица је од дететовог рођења 
укључена у њихов развој и учење и кроз породични контекст се гради основ учења 
и дететовог развоја у свим другим контекстима . Породицу треба подржавати и 
ојачавати у тој функцији и предшколски програм може употпунити дечја 
породична искуства одрастања и учења ако се развија кроз партнерске односе са 
породицом. Свесни оваквог значаја породице у вртићима П.У. "Младост" планира 
се партнерство са породицом кроз следеће облике: 
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Р.Б
. 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

1. -Припрема добродошлице за 
породицу; постери за родитеље, 
простор за родитеље,... 

VIII 

 

Руководилац 
и чланови 
вртићке 
заједнице, 
пп служба 

2. -Упознавање родитеља са 
концепцијом програма; писане 
информације и кроз састанке 

IX, X Руководилац 
и чланови 
вртићке 
заједнице 

3. -Дијалог са родитељима о различитим 
начинима укључивања породице; као 
члан савета, учесник у непосредним 

активностима... 

Ток.год Руководилац 
и чланови 
вртићке 
заједнице 

4. -Организација различитих 
социјалних активности; излети, 
шетње, културни догађаји... 

Ток.год Руководилац 
и чланови 
вртићке 
заједнице 

5. -Иформисање родитеља на 
родитељским састанцима о 
активностима деце и 
програмским активностима 

Ток.год. Руководилац 
и чланови 
вртићке 
заједнице 

6. -Пружање могућности 
родитељима да се виде са 
васпитачем и разговарају о свом 
детету на дневном и недељном 
нивоу 

Ток.год Руководилац 
и чланови 
вртићке 
заједнице 

7. 

 

 

 

-Активно укључивање родитеља 
на различите начине и 
документовање 

Ток.год Руководилац 
и чланови 
вртићке 
заједнице 

8. -Идентификовање препрека за 
учешће појединих породица и 

Ток.год Руководилац 
и чланови 
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развијање стратегија за њихово 
превазилажење 

вртићке 
заједнице 

 

 
 
3.7.Стратегије васпитача 
 
Планирање 
 
Васпитачи и медицинске сестре-васпитачи ће у свом раду користити интегрисани приступ 
учењу и планирању који ће подржавати грађење средине за учење кроз пројекте које развијају 
деца, васпитачи и родитељи. Пројектни приступ је метод рада у којем ће се учење 
остваривати путем истраживања и радом на теми коју су изабрали и коју воде деца заједно са 
васпитачима . У раду са децом централно место заузимаће учење кроз игру, развијање 
критичког мишљења и уважавање интересовања деце .. 
Акценат ће се стављати на приступ усмерен на снаге детета , где је фокус на знањима и 
вештинама којима деца располажу. Осмишљаваћемо активности у зависности од праћења и 
посматрања деце , њихових потреба, интересовања , састава групе, претходног искуства и 
специфичности које проценимо да су важне. Васпитачи и медицинске сестре ће полазити од 
могућности , структуре простора и уважавања индивидуалне потребе детета . 
Васпитачи и медицинске сестре документоваће своје планирање у обрасцу за план који ће 
надограђивати током даљег развијања пројекта. 
Заједничко развијање програма 
У раду са децом централно место заузимаће учење кроз игру, развијање критичког мишљења 
и уважавање интересовања деце . У осмишљавању активности полазиће се од претходног 
искуства и компетенција деце како би се подржао њихов даљи развој и учење . Васпитачи и 
медицинске сестре ће бити пажљиви посматрачи дечије игре и учења подупирући активности 
пружањем помоћи када је потребна, шаљући поруке да верује у њихове могућности. 
Проширивање дечијег учења и активности реализоваће се кроз комуникацију и кроз акције 
вербализацијом активности и партнерским учешћем васпитача са децом у игри. 
Поштујући партиципацију деце , кроз консултовање са њима, васпитачи ће омогућити да се 
програм развија у складу са дечијом перспективом . Разговор са децом о томе како се осећају 
у групи, какав простор желе, у ком простору желе да се играју, чему се радују, шта их плаши, 
обављаће се различитим техникама које су блиске дететовом 
начину изражавања . Неке од техника које ћемо користити како бисмо уважили дечије жеље, 
размишљање и идеје, су фотографисање , мапирање простора, интервју, уметничке 
активности (цртање, сликање) . 
Праћење, документовање  и вредновање 
Праћење кроз документовање обухватаће праћење учења и развоја детета као и праћење
 развијања програма. Вредновање је саставни део праћења 
програма. Консултације о планирању и вођењу документације обављаће се са педагогом, 
према потреби и сходно сазнањима која ће се добијати током године. Књига рада треба да 
буде показатељ реалног живота васпитне групе и да превасходно служи васпитачу за увид у 
дешавања , развој групе и преиспитивање сопственог рада. 
Начин евидентирања је такође важан сегмент пројектног планирања односно стално 
документовање рада нпр. путем књиге у коју се уписују ток пројекта , идеје које су се јавиле 
, дечје изјаве, дечји описи, дечји радови, списак коришћених средстава, фотографије . 
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Документовање ће учинити видљивим природу процеса учења и стратегије учења које 
користи дете , али и интеракције између различитих учесника у програму. Базираће се и на 
перспективи деце доприносећи развијању програма. Процес учења и развоја детета ће се 
пратити и документовати кроз дечји портфолио. Садржај, изглед и начин вођења дечјег 
портфолија креираће се укључивањем деце , родитеља и васпитача. 
Документовање које ће се базирати и на перспективи деце доприносиће развијању програма. 
Вештине, знања и способности које деца стичу у овом процесу чине највећи део исхода 
предвиђених општим циљевима и стога на овај процес можемо гледати као на нешто 
најближе опису целовитог и смисаоног развоја детета . С друге стране, укључивање и 
породице у документовање , омогућиће : 
-Да родитељи сагледају искуства своје деце из вртића, 
-Доступност  коментара родитеља о искуству деце , који могу да допринесу  новим идејама 
за даља искуства, 
-Помоћ у осмишљавању различитих начина слушања деце , заједничким планирањем 
активности и акција. 
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4.ПЛАН ШИРЕЊА ПРИМЕНЕ ОСНОВА ПРОГРАМА ПРЕДШКОЛСКОГ 
ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА „ГОДИНЕ УЗЛЕТА“   

за радну 2021/2022.год. 

 

Процес имплементације нових Основа програма ће се кретати у следећим правцима:  

1. Даље јачање компетенције чланова језгра за истраживање и критичко 
преиспитивање праксе у правцу развоја  рефлексивне праксе и реалног програма 
у складу са концепцијом Година узлета 

2. Оснаживање чланова језгра за ширење Основа програма на друге вртиће 
3. Покретање промена и стварање услова за одрживост покренутих промена у 

врзићима.  
 

Глобални План ширења Основа програма представља операционализацију наведених 
циљева. Настао је на основу:  

 Искуства  стеченог у оквиру онлајн обуке за примену нових Основа програма 
предшколског васпитања и образовања „Године узлета“ (МПНТР, ЦИП, 
УНИЦЕФ) 

 Препорука ментора (смернице за израду Плана ширења примене Основа програма 
у предшколској установи 

 Искуства стеченог у оквиру обуке „Стручни сараднци као носиоци промене“ 
(МПНТР, Институт за педагогију и андрагогију, УНИЦЕФ) 

 Специфичности језгра промене (вртић „Пчелице“ и јаслице „Бубамара“), као и 
специфичности вртића  који су предвиђени за ширење програма (преосталих 9 
објеката у саставу ПУ) – величина, унутрашњи и спољашњи простор, број 
запослених, број запослених који су прошли обуку 

 

Језгро промене: 

 Вртић „Пчелице“ – 10 васпитних група целодневног боравка; свих 20 васпитача 
је прошло обуку 

 Јаслице „Бубамара“ – 3 јаслене групе; од 6 МСВ  обуку су прошле 3 МСВ, 3 мсв 
нису прошле (у договору са ментором, објекат „Бубамара“ је накнадно припојен 
језгру, како би се обухватиле сви узрасти деце) 

 

Вртићи који су предвиђени за ширење програма: 

 Вртић „Бамби“ – 4 васпитне групе – од 8 васпитача 4 су прошла обуку, 4 нису 
прошли  
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 Вртић „Невен“ – 4 васпитне групе – од 6 васпитача 3 су прошла обуку, 3 нису 
прошли  

 Вртић „Маслачак“ – 4 васпитне групе – од 8 васпитача 4 су прошла обуку, 4 нису 
прошли 

 Вртић „Лептирић“ – 2 васпитне групе – од 5 васпитача 3 су прошла обуку, 2 нису 
прошли 

 Вртић „Свети Сава“ – 3 васпитне групе – од 5 васпитача 3 су прошла обуку, 3 нису 
прошли 

 Вртић „Цврчак“ – 5 васпитних група – од 10 васпитача/МСВ 5 је прошло обуку, 5 
није прошло 

 Вртић „Пингвин“, Деспотово – 1 васпитна група – оба васпитача су прошла обуку 
 Вртић „Полетарац“, Товаришево – 1 васпитач који је прошао обуку 
 Вртић „Коцкица“, Силбаш – 2 васпитне групе – од 4 васпитача 2 су прошла обуку, 

2 нису прошла 
 

Расподела објеката и стручних сарадника/координатора - чланови стручне службе, 
координатор, директор ПУ  и васпитачи/МСВ из језгра промене ће, у току радне 
2021/2022.год. вршити ширење примене Основа програма у остале објекте-вртићке 
заједнице који нису језгро промене након завршене менторске подршке.  

Потребни ресурси: за примену Основа програма биће коришћена листа материјала и 
средстава и мапираних партнера у локалној заједници (у прилогу)  

 

Активости које се предузимају у језгру: 

 

Активност Носиоци Учесници 
Менторство у трајању од 6 
месеци 

Координатор Чланови језгра промене 

Састанци тима језгра и стручне 
службе једном недељно између 
менторских састанака – 
хоризонтална размена, 
рефлексија... 

Стручна служба Чланови језгра промене 

Израда оперативног плана рада: 
теме којима ће се чланови језгра 
бавити, начини рада, носиоци, 
временска динамика (септембар) 

Стручна служба Чланови језгра промене 

Јачање компетенција практичара 
за рефлексивни приступ пракси-
читање литературе, похађање 
програма стручног усавршавања 
и ван ње (ТГ) 

Стручна служба Чланови језгра промене 

Презентације процеса и резултата 
промене (анализа снимака, 

Стручна служба Чланови језгра промене 
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документације, непосредног 
учешћа у заједничком 
истраживању праксе, размене 
материјала...) (ТГ) 
Активно учешће родитеља и 
локалне заједнице у 
имплементацији НО 

Чланови језгра 
промене 

Чланови језгра 
промене, родитељи и 
локална заједница 

 

 

Партнери у ЛЗ: кинеска продавница ''you mart'', гвожђара ''Себастијан'', продавница 
''Белотехна'', библотека ''Вељко Петровић'', продавница ''Метро'', МЗ ''Товаришево'', 
пластикарница ''Агротека'', зз ''Ливаде'', ''Таркет'', ''Бјелош'', ''Бачка челик'', ''Љубав и 
мода'', МЗ ''Центар'', ''рк-комерц'', МЗ ''Силбаш'' и ош ''Браће Новаков''-Силбаш, ад 
''Подунавље'', МЗ ''Деспотово'', ''Браташ'', ''палета Сава'', мнд ''Сточар'', стр ''Зага'' и 
стр''Данијел-пласт'', столар ''Жихлавски'', стовариште ''Ревакс'', кројачка радња 
''Данилов'', сзр ''Штрумфета'', сзр ''Алас'', ''Симфо'', ''Моје платно'', ''Синтелон'', фарбара 
''Гњатић'', ''Синкт-комерц'', гвожђара ''Рабит'', ''Металац'', ''Кључ'', цвећара ''Ђокин цвет'' 

 

Активости које се предузимају од језгра промене ка другим вртићким заједницама: 

 

Начин ширења се одвија по принципу менторског рада. Сваки вртић има своје менторе 
који су чланови вртића језгра промене.Ментори ће се бирати на основу принципа 
добровољности и личне процене спремности за менторски рад. 
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Активност Носиоци Учесници 
Формирање тима за имплементацију ОП на 
остале вртићке заједнице   (децембар) 

Координатор и 
стручна служба 

Чланови језгра 
промене и чланови 
вртићких 
заједница  

Менторски рад у вртићима (од јануара 2022 до 
31.08.2022год) 
 
1.Јачање компетенција  практичара за 
рефлексивни приступ пракси 
2.Посете језгру-рефлексија и хоризонтална 
размена 
3.Посете вртићких заједница 
 
4.Увођење промена у радне собе, заједничке 
просторе и дворишта у складу са Основама про-
грама поштујући специфичности вртића и 
васпитних група 
 
5.Презентације процеса и резултата променa 
 
6.Промовисање Нових основа 
родитељима и ЈЛС 
 
 

Ментори, 
стручна 
служба, 
руководиоци 
вртићких 
заједница  
 

Чланови језгра 
промене и чланови 
вртићких 
заједница 
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4.1.OПЕРАТИВНИ ПЛАН  ШИРЕЊА 

  ПРИМЕНЕ ОСНОВА ПРОГРАМА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА „ГОДИНЕ УЗЛЕТА“   УНУТАР 
ЈЕЗГРА ПУ ''МЛАДОСТ'' 

за радну 2021/2022.год. 

 

Чланови  Језгра промене: (укупно 31 члан) и ментор Олгица Стојић 

Вртић „Пчелице“ : 

 Директор , помоћник директора, стручна служба,10 васпитних група целодневног боравка и  20 васпитача  који су  прошли  онлајн 
обуку ''Године узлета'' 

 Јаслице „Бубамара“ – 3 јаслене групе; од 6 МСВ  обуку су прошле 3 МСВ (у договору са ментором, објекат „Бубамара“ је накнадно 
припојен језгру, како би се обухватили сви узрасти деце) 

 

 

АКТИВНОСТ НАЧИН РАДА  НОСИОЦИ  УЧЕСНИЦИ  ВРЕМЕ НАЧИНИ 
ПРАЋЕЊА 

1.Израда опера-
тивног плана 

1.1.На састанку Језгра промене 
у сарадњи са члановима  

Стручна 
служба и 
координатор 

Чланови језгра 
промене 

IX 
 

Записник са састанка 
језгра промене 

2. Јачање компе-
тенција  практи-
чара за рефле-
ксивни приступ 
пракси 
 

2.1.Праћење и разумевање 
стручне литературе везане за 
имплементацију Нових основа 
програма,  

Стручна 
служба и 
координатор 

Чланови језгра 
промене 

VIII, IX 
 и током 
године 
 
 
 

Записник са менторских 
састанака  
Записник са састанка 
језгра промене 
Фотографије са посете 
Кластер центрима 
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 2.2.Похађање програма 
стручног усавршавања онлајн 
или непосредно,  
2.3. Избор тема: могући 
предлози:  
- ''Професионална заједница 
учења '' 
-''Простор као трећи васпитач'' 
-''Развијање теме/пројекта у 
складу са принципима 
развијања реалног програма '' –
''Праћење ,документовање и 
вредновање'' 
2.4.Стручне посете вртићима- 
Кластер центрима 
2.5.Размене материјала и 
литературе 

 
 
 
 
 

Материјали и стручна 
литература  
 

3.Увођење 
промена у радне 
собе, заједничке 
просторе и дво-
ришта у складу 
са Основама 
програма пошту-
јући специфи-
чности вртића и 
васпитних група 
 
 

3.1.Усмеравање чланова језгра 
на читање и разумевање 
коцепцијских полазишта и 
Правилника о ближим 
условима за оснивање, почетак 
рада  и обављање делатности 
ПО 

Стручна 
служба и 
координатор 

Чланови језгра 
промене 
  

VI и ток. год.  
 
 
 
 
 
 

Записници са менто-
рских састанака  
Записници са састанака 
језгра промене 
 

3.2.Менторска подршка–
састанци са ментором  
 
 
 
 
 

Ментор Чланови језгра 
промене  
 
 

VI VII, VIII, 
IX 
 и током 
календарске 
године  

Записници са менто-
рских састанака  , мејлови 
, вибер група , 
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3.3..Анализа постојећих 
простора вртића у односу на 
принципе уређења простора  
Нових основа 
 

Стручна 
служба о 
координатор 

Чланови језгра 
промене 
 
 
 

VI VII,  
 

Записници са састанака 
језгра промене 
 

3.4.Израда плана уношења 
промена у   радним собама, 
заједничким просторима и 
дворишту вртића  

Стручна 
служба и 
координатор 

Чланови језгра 
промене 
 

 VII, VIII  
 
 
 
 

Записници са састанака 
језгра промене, планови-
скице , предлози и 
сугестије ментора 
 

3.5.Израда плана набавке  
средстава и материјала и 
динамика набавке 

Чланови 
вртићких 
заједница, 
управа и 
координатор 

Чланови вртићке 
заједнице 
 

VIII и тг Записници са састанака 
вртићких заједница 
План набавке средстава и 
материјала, предлози и 
сугестије ментора 

3.6.Позив мапираних партнера 
на сарадњу, меморандум о 
сарадњи    
 

Управа и 
координатор 
тима 

Чланови језгра 
промене 
 

IX и тг Записници са састанака 
језгра промене 
Листа мапираних 
партнера 

3.7.Реструктуирање простора  
вртића  – уношење промена  у 
складу са концепцијским 
полазиштима , Правилником о 
ближим условима за оснивање, 
почетак рада и и обављање 
делатности ПО и 

Чланови језгра 
промене, 
стручна служба 
Ментор 

Стручна 
служба,чланови 
језгра 
промене,техни-
чка служба ,деца 
,родитељи, ЈЛС 
 

VIII, IX и 
током год 

Фотографије, видео 
презентације , ППТ,  
Записници са менто-
рских састанака  
Записници са састанака 
језгра промене 
 Предлози и сугестије 
ментора 
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 3.8.Рефлексивни састанци 
тима језгра 

Координатор и 
стручна служба 

Чланови језгра 
промене 

Једном 
недељно  

Записници са састанака 
језгра промене 
Архива презентација и 
фотографија  

4.Презентације 
процеса и 
резултата проме-
нa ,рефлексија и 
хоризонтална 
размена 

4.1..Припрема презентација 
(фотографије, видео записи  
ППТ...),  
4.2.Представљање насталих 
промена -размена примера 
добре праксе  (анализа 
фотографија, видео записа и 
снимака насталих промена), 
рефлексија и хоризонтална 
размена 

Чланови језгра 
промене 
Ментор 

Чланови језгра 
промене 

VIII , IX 
 и током 
године 

Записници са менто-
рских састанака  
Записници са састанака 
језгра промене 
Архива презентација и 
фотографија  
 

5.Промовисање 
Нових основа 
родитељима и 
ЈЛС 

5.1.Сагледавање  квалитета 
програма вртића са аспекта 
партнерства са породицом 
 

Чланови 
вртићких 
заједница, 
стручна 
служба, 
Ментор 
 

Чланови 
вртићких 
заједница, 
стручна служба, 
 родитељи, деца, 
ЈЛС 
 

VIII IX и тг 
 
 
 

Записници са састанака 
вртићких заједница 
Записници са менторских 
састанака 
 

 5.2.Карактеристике програма  
заснованог на партнерству са 
породицом  и ЈЛС 

Чланови језгра 
промене 
Ментор 
 
 

Чланови језгра 
промене 

VIII IX 
 
 
 

Записници са менто-
рских састанака  
Записници са састанака 
језгра промене 
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5.3.Вртић је место  које емитује 
добродошлицу породици-  
(постери добродошлице 
визуелне ознаке простора) 

Чланови језгра 
промене 
 
 

Чланови језгра 
промене 

VIII 
 
 
 

Фотографије и продукти  
 
 

5.4.Промовисања Године 
узлета кроз активно учешће 
родитеља и ЈЛС   

 
Чланови 
вртићких 
заједница, 
стручна 
служба, 
координатор 
 

 
Чланови 
вртићких 
заједница, 
стручна служба, 
координатор, 
родитељи, деца, 
јлс 
 

 
ТГ 
 

 
 Фотографије, записници 
вртићких заједница 
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4.2.OПЕРАТИВНИ ПЛАН ШИРЕЊА  

 ПРИМЕНЕ ОСНОВА ПРОГРАМА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА „ГОДИНЕ УЗЛЕТА“  

ОД ЈЕЗГРА ПРОМЕНЕ КА ДРУГИМ ВРТИЋИМА 

 

Активости које се предузимају од језгра промене ка другим вртићким заједницама : 

 

Начин ширења се одвија по принципу менторског рада. Сваки вртић има своје менторе који су чланови вртића језгра промене.Ментори 
ће се бирати на основу принципа добровољности и личне процене спремности за менторски рад. 

 

АКТИВНОСТ НАЧИН РАДА  НОСИОЦИ  УЧЕСНИЦИ  ВРЕМЕ НАЧИНИ 
ПРАЋЕЊА 

1.Формирање 
тима за 
имплементацију 
ОП ка осталим 
вртићким 
заједницама 

1.1.Састанак језгра промене 
Менторство  по објектима (избор ментора из језгра 
промене за вртићке заједнице на основу принципа 
добровољности и личне процене спремности за 
менторски рад) 
 

Стручна 
служба, 
координатор 

 Чланови 
језгра 
промене 
 
 
 

 XII 
 
 
 
 
 

Записник са 
састанка 
језгра 
промене  
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2.Формирање тима  за имплементацију ОП ка 
осталим вртићким заједницима  
 
 
 
 

 
Ментори, 
стручна 
служба  и  
руководиоци 
вртићких 
заједница 

 
Чланови 
вртићких 
заједница 

 
XII 
 
 
 
 
 

 
Записник са 
састанака 
вртићких 
заједница  
 
 

 
Критеријум временске динамике ширења примене 
основа програма је завршена менторска подршка у 
језгру 

Ментори, 
стручна 
служба, 
координатор 

Ментори , 
стручна 
служба, 
чланови 
вртићких 
заједница 

 
XII 
 

 
Записник са 
састанака 
вртићких 
заједница  
 

2.Менторски 
рад у вртићима  

2.1.Јачање компетенција  практичара за 
рефлексивни приступ пракси 
-Праћење и разумевање стручне литературе везане за 
имплементацију Нових основа програма,  
-Похађање програма стручног усавршавања онлајн 
или непосредно,  
2.2. Избор тема: могући предлози:  
- ''Професионална заједница учења '' 
-''Простор као трећи васпитач'' 
-''Развијање теме/пројекта у складу са принципима 
развијања реалног програма '' –''Праћење 
,документовање и вредновање'' 
-Стручне посете вртићима- Кластер центрима 
-Размене материјала и литературе 
 
 

Ментори 
Руководиоци 
вртићких 
заједница 
Стручна 
служба 
 

Ментори 
Руководиоци 
вртићких 
заједница 
стручна 
служба 
Чланови 
вртићких 
заједница 
 
 
 
 

I 2022г. 
и ток. 
године 

Записник са 
састанка 
вртићких 
заједница 
Фотографије 
са посета 
Кластер 
центрима 
Материјали и 
стручна 
литература   
 

 3.Посете језгру-рефлексија и хоризонтална 
размена 

Ментори, 
стручна 

Чланови 
вртићких 

I 2022г. 
и ток. 
године 

Фотографије 
и записници 
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служба, 
координатор 

заједница и 
чланови језгра 

(2 пута 
месечно) 

 4.Посете вртићких заједница Ментори, 
стручна 
служба, 
координатор 

Чланови 
вртићких 
заједница и 
чланови језгра 

I 2022г. 
и ток. 
године 
(2 пута 
месечно) 

Фотографије 
и записници 

 5.Увођење промена у радне собе, заједничке 
просторе и дворишта у складу са Основама про-
грама поштујући специфичности вртића и 
васпитних група 

    

5.1.Усмеравање чланова вртићких заједница  на 
читање и разумевање коцепцијских полазишта и 
Правилника о ближим условима за оснивање, почетак 
рада  и обављање делатности ПО 

Ментори 
стручна 
служба 
координатор 
 

Чланови 
вртићких 
заједница 
 
 

I 2022г. Записник са 
састанка 
вртићких 
заједница  
 

5.2.Менторска подршка–састанци са менторима  
 

Ментори 
стручна 
служба 
руководиоци 
вртићких 
заједница 
 
 

Чланови 
вртићких 
заједница 
 
 

I 2022г 
 и ток. 
год. 

Записник са 
састанка 
вртићких 
заједница  
 

 
5.3.Анализа постојећих простора вртића у односу на 
принципе уређења простора  Нових основа 

Ментори 
стручна 
служба 
Руководиоци 
вртићких 
заједница 
координатор 

Ментори 
Стручна 
служба 
Чланови 
вртићких 
заједница 

I 2022г 
 

Записник са 
састанка 
вртићких 
заједница  
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 Руководиоци 
вртићких 
заједница 
 

 
5.4.Израда плана уношења промена у   радним 
собама, заједничким просторима и дворишту вртића 

Ментори 
стручна 
служба 
Руководиоци 
вртићких 
заједница 
Чланови 
вртићких 
заједница 
 

Чланови 
вртићких 
заједница 
 

II 2022. Записник са 
састанка 
вртићких 
заједница  
Планови 
промена-
скице 

 
5.5.Израда плана набавке  средстава и материјала 

Стручна 
служба , 
координатор 
 

Чланови 
језгра 
промене 
Чланови 
вртићких 
заједница 
 

VIII 
2021г. 

План набавке 
средстава и 
материјала 

5.6.Мапирање партнера    
 
 
 
 
 

Стручна 
служба , 
координатор 
 

Чланови 
језгра 
промене 
Чланови 
вртићких 
заједница 

VIII 
2021г. 

 
Листа 
мапираних 
партнера 
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5.7.Реструктуирање простора  вртића  – уношење  
промена  у складу са концепцијским полазиштима 
, Правилником о ближим условима за оснивање, 
почетак рада и и обављање делатности ПО и 

Ментори 
Стручна 
служба 
Руководиоци 
вртићких 
заједница 
 

Ментори, 
стручна 
служба, 
чланови 
вртићких 
заједница, 
родитељи 
деца, 
тех.служба, 
јлс 
 

II Фотографије, 
видео 
презентације 
, ПП,  
Записник са 
састанка 
вртићких 
заједница  

6.Презентације 
процеса и 
резултата 
променa 
 

 
6.1.Припрема презентација (фотографије, ППТ...), 
6.2.Представљање насталих промена -размена 
примера добре праксе  (анализа фотографија и 
снимака насталих промена, рефлексија и 
хоризонтална размена 
 

Ментори 
Стручна 
служба  
Руководиоци 
вртићких 
заједница 
 

Руководиоци 
вртићких 
заједница 
Чланови 
вртићких 
заједница 
Ментори 
Стручна 
служба  
 

Ток. год. Записник са 
састанка 
вртићких 
заједница  
Архива 
презентација 
и фотогра-
фија  
 

7.Промовисање 
Нових основа 
родитељима и 
ЈЛС 

7.1.Сагледавање  квалитета програма вртића са 
аспекта партнерства са породицом  

Ментори 
стручна 
служба 
Руководиоци 
вртићких 
заједница 
 
 

Чланови 
вртићких 
заједница 
Ментори 
стручна 
служба 
Руководиоци 
вртићких 
заједница 
 
 

 
Ток.год. 
 
 

Записник са 
састанка 
вртићких 
заједница  
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7.2.Карактеристике програма  заснованог на 
партнерству са породицом  и ЈЛС 

Ментори 
стручна 
служба 
Руководиоци 
вртићких 
заједница 
 

Чланови 
вртићких 
заједница 
 

Ток.год Записник са 
састанка 
вртићких 
заједница  
 

7.3.Вртић је место  које емитује добродошлицу 
породици-  (постери добродошлице визуелне ознаке 
простора) 

Ментор 
Стручна 
служба 
Руководиоци 
вртићких 
заједница 
 

Чланови  
вртићких 
заједница 
 

Ток. год. 
 
 

Фотографије 
и продукти  
 
 

7.4.Промовисања Године узлета кроз активно учешће 
родитеља и ЈЛС   

 
Чланови 
језгра 
промене 
Ментори 
 
 

 
Чланови 
језгра 
промене 
Чланови  
вртићких 
заједница, 
родитељи, 
деца, јлс 

 
ТГ 
 

Фотографије 
и продукти, 
записници  
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ПРИЛОГ бр 1. 

 

Критеријум временске динамике ширења примене основа програма је завршена менторска подршка у језгру 

 

Р.б. ОБЈЕКАТ –ВРТИЋКА 
ЗАЈЕДНИЦА 

МЕНТОР из 
језгра промене 

РУКОВОДИЛАЦ 
из вртићке 
заједнице 

ВРЕМЕ 
имплементације 

Нових основа  
1. Вртић „Бамби“ – 4 васпитне групе – од 

8 васпитача 4 су прошла обуку, 4 нису 
 

Избор ментора на 
састанку језгра 
(децембар 2021)  

Соња Окука XII  2021г. 
I  2021г. и ток. год. 
 

2. Вртић „Невен“ – 4 васпитне групе – од 
6 васпитача 3 су прошла обуку, 3 нису 
 

Избор ментора на 
састанку језгра 
(децембар 2021) 

Татјана Стевановић XII  2021г. 
I  2021г. и ток. год. 
 

3. Вртић „Маслачак“ – 4 васпитне групе 
– од 8 васпитача 4 су прошла обуку, 4 
нису 
 

Избор ментора на 
састанку језгра 
(децембар 2021) 

Карановић 
Станислава 

XII  2021г. 
I  2021г. и ток. год. 
 

4. Вртић „Лептирић“ – 2 васпитне групе 
– од 5 васпитача 3 су прошла обуку, 2 
нису 
 

Избор ментора на 
састанку језгра 
(децембар 2021) 

Пејак Весна XII  2021г. 
I 2021г. и ток. год. 
 

5. Вртић „Свети Сава“ – 3 васпитне 
групе – од 5 васпитача 3 су прошла 
обуку, 2 нису 

Избор ментора на 
састанку језгра 
(децембар 2021) 

Петровић Јасмина XII  2021г. 
I  2021г. и ток. год. 
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6. Вртић „Цврчак“ – 5 васпитних група – 

од 10 васпитача/МСВ 5 је прошло 
обуку, 5 нису 
 

Избор ментора на 
састанку језгра 
(децембар 2021) 

Драгана Векић XII  2021г. 
I  2021г. и ток. год. 
 

7 Вртић „Пингвин“, Деспотово – 1 
васпитна група – оба васпитача су 
прошла обуку 
 

Избор ментора на 
састанку језгра 
(децембар 2021) 

Николић Милка XII  2021г. 
I  2021г. и ток. год. 
 

8. Вртић „Полетарац“, Товаришево – 1 
васпитач који је прошао обуку 
 

Избор ментора на 
састанку језгра 
(децембар 2021) 

Љиља Вуковљак XII  2021г. 
I  2021г. и ток. год. 
 

9. Вртић „Коцкица“, Силбаш – 2 
васпитне групе – од 4 васпитача 2 су 
прошла обуку 
 

Избор ментора на 
састанку језгра 
(децембар 2021) 

Александра 
Вујовић 

XII  2021г. 
I  2021г. и ток. год. 
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4.3.ЛИСТА ПОТРЕБНИХ МАТЕРИЈАЛА И СРЕДСТАВА 

Просторна целина Материјали и средства Количина 
Просторна целина за 

конструисање 
 

Шарафи-већи 
Шарафи-мањи 
Матице – веће 
Матице -  мање  
Плас. цеви водоводне –уже 
Плас.спојнице за вод.цеви 
уже 
Пласт.цеви водоводне-шире 
Плас.спојнице за водоводне 
цеви- шире 
Струњаче  
Мрежа-природна 
Ниска полица 
Коцке (кутија) 
Конструктори – атоми 
Шарке  
Дрвене гајбице – дубље 
Тепих – мали  
Точкићи за сандук-клупе 
Кинтички песак (пакет) 
Ниска полица –покретна 
Дрвени конструктори 
(паковање) 
Плетене корпе 
Летвице  
Блокови 
Облице 
Калемови  
Чекић 
Намотаји  
Дрвени елементи  
Пластични обручи 
Алке 
Куке  
Канапи, мреже, струне.. 
Даске   
Пампури  
Дрвене гајбице – плитке 
Клешта 
Подлога за конструисање 
Жица 
Пластични конструктори 
Шперплоча за 
конструкт.елементе 

356 
356 
436 
436 
185 

 
185 
65 
 

65 
5 
1 
1 
1 
1 
70 
25 
3 
12 
5 
1 
 

17 
15 
145 
85 
145 
105 
23 
36 
30 
20 
95 
85 
4 
 

30 
30 
8 
18 
20 
1 
 
1 
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Лоптасто-мрежасти 
конструктори 
Конструктори-воденица 
Паметни штапићи 
Магнетни конструктори 
Дрвене коцке 
Мекани конструктори 
Гумени конструктори 
Сунђер пузле 
Пластичне тацне  
Дрвене подлоге 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
5 
5 

Просторна целина за  
симболичку игру 

 

Шерпице са поклопцима-
емаил-реални 
Тањири-емаил (сет 6 ком.) 
Шолице-емаил  
Шерпица са дугачком 
дршком-емаил 
Есцајг за децу-емаил (6 
особа) (реални) 
Ниска полица 
Дрвена кућица за лутке(на 
спратове) 
Трактор  
Камион  
Аутићи  
Багер 
Даска за пеглање 
Огледало 
Дрвени офингери 
Прибор за чишћење:     
сунђери 
Крпе 
Метлице са лопатицом 
Лутке 
Тигањ 
Пегла 
Каса 
Сет за доктора 
Плетене корпе (30x50) 
Саобраћајни тепих 
Дрвене шпатуле (пакет) 
Лупа 
Епрувете   
Сталак за епрувете 
Шприц  
Пипете 
Веће пинцете 
Мерице, бокали(разних 
димензија) 

 
17 
13 
78 
 
4 
 

12 
2 
 
5 
12 
26 
52 
7 
8 
 

12 
12 
12 
 

37 
68 
25 
65 
6 
2 
5 
1 
6 
1 
1 
2 
10 
1 
3 
2 
2 
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Левак 
Различити модели града 
Фарма, зоо врт 
Возићи 
Авиони 
Офингери 
Дрвени аутићи 
Дрвени путеви и гаража 
Намештај за дрвену кућицу 
Постоље за офингере 
Дрвено воће (комплет) 
Дрвено поврће (комплет) 
Дрвена даска за сечење 
Пластичне 
посуде(различитих облика 
и величина) 
Дрвена каса 
Велико огледало (за целу 
фигуру) 
Ниска полица-покретна 
Позорница (плус лутке) 
Пластичне кашике 
Кућица за лутке 
Носиљка за бебе 
Фигуре животиња (мање, 
веће)(паковање) 
Лап-топ за радну собу 
Кофа 
 

15 
15 
15 
2 
4 
9 
13 
70 
20 
4 
2 
1 
3 
3 
 

60 
1 
1 
1 
2 
1 
40 
4 
1 
 

71 
1 
30 

Просторна целина за 
визуелне уметности 

 

Метлице и ђубровници 
Самолепљива 
тапета(школска табла) 2м 
Мрежа за гол 
Четке разних дебљина 
Ваљкови(средњи, мањи) 
Покретни пано-двострани 
Канап-дебљи 
Дрвене штипаљке(паковање 
Чичак трака  
Дрвофикс 
Дрвене игле 
Ролна папира за цртање 
Дрвени држач за папир 
Дрвени штафелај 
Дрвени рам за таписерије 
Велики папири за цртање 
Кутије за одлагање радова-
картонске 
Графоскоп 
Аутолакови у боји 

27 
 
1 
2 
10 
10 
2 
4 
4 
 

10л 
3 
4 
1 
23 
3 
20 
 

25 
1 
8 



Годишњи план рада ПУ ''Младост'' за радну 2020/21. 
 

59 
 

Пиштољ за силикон 
Аутолак безбојни 
Патроне за пиштољ за сил. 
Глина и пластелин 
Подлоге за одлагање 
радова(платно, најлон 
фолије) 
Подлоге за рад(најлон) 
Сунђери, крпе.. 
Пумпице 
Перле, дугмићи.. 
Рамови 
Вуница 
Пластичне и дрвене 
плочице 
Подлога за растварање боја 
 

2 
4 
40 
 
 
 

26 
8 
12 
7 
 
2 
 
3 
10 

Просторна целина за звук 
и покрет 

 

Двд/цд плејер 
Мини линија 
Лопте 
Бубањ-средњи 
Металофон 
Блутут звучник 
Микрофон 
Комплет чуњева 
Греда 
Струњаче 
Ксилофон 
Даире 
Звечке 
Кастањете 
Гитара 
Звучне играчке/кутије 

2 
1 
16 
3 
7 
2 
1 
4 
2 
6 
3 
8 
29 
3 
2 
 

Просторна целина за 
осамљивање и скривање 

 

Балдахин 
Шипка 
Лејзи бег 
Јастучићи 
Шатор 
Струњаче-душеци 
Завеса 
Конструкција за балдахин 
Тунел 
Тепих округли 
Траке за параван 

6 
1 
11 

106 
                           6 
                          10 
            6 
                           6 
                           1 
                           1 
 

Литерарна просторна 
целина 

 

Јастучићи 
Балдахин 
Мањи округли тепих 
Сликовнице(животиње, 
воће, превозна средства, 
бајке и приче) 

19 
1 
1 

 
                         107 
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Енциклопедије 
Струњаче 
Аудио приче 
 

32 
2 
5 
 

Сензорна просторна 
целина  

 
 

Сто са преградама 
Манипулативна табла 
Полица 
Сензорна табла 
Ниска полица 
Теписи 
Рајбер 
Штекери 
Прекидачи 
Посуде(чиније, кантице...) 
Кваке 
Звона 
Платно 200х100 
Левак, лопатице 

1 
2 
1 
1 
1 
 

10 
10 
10 
15 
10 
10 
2 
10 

Кинестетичка просторна 
целина  

 

Сунђерасти делови (спуст, 
степеник) 
Велике лопте 
Мале лопте 
Кош 
Тобоган мали 
Обруч 
Чуњеви 
Шипке 
Баланс греда 
Струњаче 
Базен (на дување) 

1 
 

35 
                          15 
                            3 
                            2 
                            4 
                            4 
                            2 
                            1 
                            3 
                            1 

Материјали, средства и 
играчке који се могу наћи 

у различитим 
просторним целинама 

Тепих-мањих дим. 
Пластичне кутије-веће, 
мање,средње.. 
Пластични тањири,шоље.. 
Превозна средства разних 
дим. 
Пластиче тегле, 
посуде,чиније 
Различите тканине 
Тепих вештачка трава 
Плутана подлога 1,5м-2м 
Дрвене корпе разних дим. 
Тацне(веће, мање) 
Инсекти (паковање) 
Морске животиње (паков.) 
Диносауруси (паков.) 
 
 

2 
 

122 
60 
 

10 
 

25 
 
 
 
8 
12 
6 
6 
6 
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4.4.ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ВРТИЋКИХ  ЗАЈЕДНИЦА ЗА РАДНУ 
2021/2022.год. 

 

Ред. 
бр. 

Активности Динамика Носилац 

1. Конституисање вртићке заједнице (руководилац 
и записничар) 

IX Руководилац 
вртићке  
заједнице  

2. Израда Годишњег плана рада вртићке 
заједнице за радну 2021/22 год.  

IX руководилац  
и чланови  
вртићке 
заједнице , 
стручна 
служба 

3. Израда плана транзиције деце на нивоу васпитне 
групе -Транзиција деце из породице у вртић, из 
јаслених у млађе групе, из једног у други вртић и 
из једне у другу групу 

VIII руководилац  
и чланови  
вртићке 
заједнице , 
стручна 
служба 

4. Израда плана сарадње са породицом на нивоу вас. 
група  
 

X и ток. 
године 

Руководилац 
и чланови  
вртићке 
заједнице 

5. Израда плана сарадње са локалном заједницом и 
учешће у културним и јавним манифестацијама 

IX и тг Руководилац 
и чланови  
вртићке 
заједнице, 
тим за 
промовисањ
е 

6.  Нове основе  у Установи - упознавање са 
Планом ширења примене Нових основа 
''Године узлета' 

IX Руководиоци 
вртићких 
заједница 

Стручна 
служба 
служба 
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7. Јачање компетенција  практичара за 
рефлексивни приступ пракси (стручно 
усавршавање) кроз: 

 Праћење и разумевање стручне литературе 
везане за имплементацију Нових основа 
програма  

 Похађање програма стручног усавршавања 
онлајн или непосредно  

 Реализовање стручних тема у складу са 
ширењем Основа програма  у установи  :  

1. ''Професионална заједница учења '' 

2.''Простор као трећи васпитач'' 

3.''Развијање теме/пројекта у складу са 
принципима развијања реалног програма '' 

 4.''Праћење ,документовање и вредновање'' 

 Стручне посете вртићима- Кластер 
центрима 

 Размене материјала и стручне литературе  

 Од јануара 
2022. и ток. 
године 

Ментори 

Руководиоци 
и чланови 
вртићких 
заједница, 
стручна 
служба 

 

8. Посете језгру-рефлексија и хоризонтална 
размена 

I 2022г. и 
ток. године 
(2 пута 
месечно 

Ментори, 
стручна 
служба, 
координатор 

9. Посете вртићких заједница-рефлексија и 
хоризонтална размена 

I 2022г. и 
ток. године 
(2 пута 
месечно 

Ментори, 
стручна 
служба, 
координатор 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Увођење промена у радне собе, заједничке 
просторе и дворишта у складу са Основама 
програма поштујући специфичности вртића и 
васпитних група 

 Усмеравање чланова вртићких заједница  
на читање и разумевање коцепцијских 
полазишта и Правилника о ближим 
условима за оснивање, почетак рада  и 
обављање делатности ПО 

 Менторска подршка  

Време 
реализациј
е 
наведених 
активности 
предвиђено 
је Планом 
ширења 
Нових 
основа у 
Установи  

 

Ментори 

стручна 
служба 

Руководиоци 
и  чланови 
вртићких 
заједница 
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11. 
 
 
 
 
 
 
12. 

 Анализа постојећих простора вртића у 
односу на принципе уређења простора  
Нових основа 

 Израда плана уношења промена у   радним 
собама, заједничким просторима и 
дворишту вртића 

 Израда плана набавке  средстава и 
материјала 

 Мапирање партнера    

 У осмишљавању и обогаћивању физичке 
средине учествују деца, родитељи и 
васпитачи (интервјуисање деце у години 
пред полазак у школу, систематско 
посматрање деце у осталим вас. групама., 
анкетирање родитеља) 

 Реструктуирање простора  вртића  – 
уношење промена  у складу са 
концепцијским полазиштима  и 
Правилником о ближим условима за 
оснивање, почетак рада и и обављање 
делатности ПО и 

 

 

Презентације процеса и резултата променa 

 Припрема презентација (фотографије, 
ППТ...), 

 Представљање насталих промена -размена 
примера добре праксе  (анализа 
фотографија и снимака насталих промена, 
рефлексија и хоризонтална размена у 
установи и ван ње 

Ток. Год. Ментор 
,руководиоц
и и чланови 
вртићких 
заједница, 
стручна 
служба 

Промовисање Нових основа родитељима и ЈЛС 

 Сагледавање  квалитета програма вртића са 
аспекта партнерства са породицом 

 Карактеристике програма  заснованог на 
партнерству са породицом  и ЈЛС 

 Вртић је место  које емитује добродошлицу 
породици-  (постери добродошлице 
визуелне ознаке простора) 

 Промовисање Године узлета кроз активно 
учешће родитеља и ЈЛС   
 

ТГ 

 

 

 

Ментори 

руководиоци 
и чланови 
вртићких 
заједница, 
стручна 
служба 
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13. Евалуација рада  вртићке заједнице- ( 
полугодишња и годишња) 
 

 Ментори 

руководилац 
и чланови 
вртићких 
заједница, 
стручна 
служба 
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5.ПОСЕБНИ И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ ПРОГРАМИ 

Посебни, специјализовани програми и други облици рада и услуга које остварује 
предшколска установа  

У оквиру ПУ ''Младост'' за радну 2021./2022. годину планирана је и реализација 
других програма (регулисано Правилником о врстама, начину остваривања и 
финансирања посебних, специјализованих програма и других облика рада и услуга које 
остварује предшколска установа - 'Сл. гласник РС '', бр.26/2013):  

 Специјализовани програм усмерен на развој информатичке писмености деце 
предшколског узраста  

 Програм рада усмерен на усвајање и неговање језика и културе словачке 
националне заједнице са предшколском децом 

 Програм рада усмерен на усвајање и неговање језика и културе руске националне 
заједнице са предшколском децом 

 

5.1.Специјализовани програм ''Рачунарско описмењавање деце предшколског 
узраста кроз игру'' 

Теоријски основ програма: Рачунарску писменост можемо дефинисати као минимум 
знања, способности и умећа у раду са рачунаром које је неопходно особи да би могла да 
функционише на задовољавајући начин у савременом друштву. Ова врста писмености 
(рачунарска или комјутерска писменост) представља и основни предуслов за развијање 
информатичке писмености, која представља један од ослонаца савременог друштва. 
Развој информатичке технологије доводи до тога да ће деца која се данас уводе у свет 
рачунара, имати јачу одскочну даску у свом будућем животу као одрасли људи. Велики 
број истраживања говори о снажном утицају информатичке технологије на учење и 
развој предшколске деце. Како рачунари постају све лакши за употребу и како се 
развијају едукативни софтвери за децу предшколског узраста, тако и могућности да их 
дете користи постају све плодоносније и разгранатије. Међутим, не треба заборавити да 
рачунари представљају само допуну и обогаћују образовни процес, и нису замена за 
друге васпитно-образовне активности које се реализују у раду са децом овог узраста. 
Употреба информатичких технологија омогућује учење путем истраживања и 
откривања, развија мишљење у правцу решавања проблема, креативност и утиче на 
обогаћивање социјалне интеракције. Рад на рачунарима помаже детету да само истражује 
и открива како функционишу и делују објекти, убрзава интелектуално сазревање, стиче 
нова искуства, развија склоност ка конкретном мишљењу, помаже деци да се боље 
уклопе у своју природну средину и технолошки свет. Треба напоменути и да овај програм 
поседује директну вертикалну (први разред основне школе предмет ''Од играчке до 
рачунара'') и хоризонталну корелацију (коришћењем одређених делова едукативних 
софтвера обрађују се теме и садржаји које иначе деца сусрећу у свакодневном раду са 
својим васпитачем). 

Циљна група: деца припремних предшколских група у вртићима ''Невен'' , ''Свети 
Сава'' и ''Пчелице''. 
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Општи циљ: Рачунарско описмењавање деце предшколског узраста кроз игру. 

Методичка начела: Кроз овај програм у највећој мери су заступљена следећа начела: 
начело оријентације ка општијим циљевима, начело праћења и подстицања дечјег 
развоја, начело активности и животности, начело доминације игара и игровних 
поступака, начело усклађености са узрасним и индивидуалним карактеристикама деце, 
начело постепеног осамостаљивања деце. 

Задаци, методе, организација и садржаји: Због бројности и комплексности задатака, 
навешћемо само неке који се у већој мери континуирано појављују у раду са децом. 
Мотивисање деце за коришћење рачунара; oспособљавање деце за коришћење рачунара 
(стицање нових знања коришћењем програма за учење путем откривања, утврђивање већ 
стеченог знања); развијање код деце способности запажања, истраживања, закључивања, 
способност да своје искуство користи у новим  ситуацијама итд. 

Најчешће коришћене методе су: метода усменог излагања, дијалошка метода, 
метода решавања проблема, игра као метод самосталног учења, демонстративна метода 
... 

Организација: сва деца имају активност у инф.кабинету једном недељно. У 
кабинет улазе у групама од по 10 деце (сви кабинети имају по 5 рачунара) и раде у 
паровима. Једно дете има контролу над рачунаром док његов пар седи поред њега, 
заједнички прате инструкције и решавају проблеме и задатке, с тим што оно дете које 
има контролу над рачунаром решења до којих су заједнички дошли спроводи на 
рачунару. Активност траје 40-45 мин. а негде на половини планиране активности деца у 
пару мењају улоге. 

Садржаји: Због многобројности и разноврсности садржаја, навешћемо само неке 
најкарактеристичније: коришћење едукативних софтвера и мултимедијалних 
енциклопедија (''Свет бројева'', ''Играјмо се'', ''Прозор у свет дивљих животиња'', 
''Фарма'') и решавање задатака у оквиру истих, цртање помоћу програма за цртање Paint, 
прављење мултимедијалних фотоалбума помоћу програма MovieMaker) ... 
Начин организације остваривања програма: рад са децом се обавља током целе радне 
године, пратећи школски календар. Сва три вртића која су обухваћeна овим програмом 
поседују опремљене информатичке кабинете у којима се овај програм реализује. Рад са 
децом изводи проф.инф. Урошев Предраг, по распореду који се утврђује почетком радне 
године. Са свим в.о. групама које су обухваћене програмом, рад у кабинету изводи се 
једном недељно у трајању од 45 мин. Деца долазе у информатичке кабинете у групама 
од 10 деце. 

Материјал и опрема неопходна за реализацију: три инф. кабинета опремљена са по 5 
рачунара, 1 преносиви рачунар (лап топ), дигитални фото апарат и видео камера (сву 
наведену опрему Установа већ поседује). 

Начин праћења и вредновања програма: напредак деце прати предавач, користећи чек 
листе за сваку в.о. групу, за сваку радну недељу. У тим листама се види која је тема 
обрађивана те недеље и за свако дете се симболичком оценом (одређеним знаковима и 
симболима) оцењује његова успешност у савлађивању одређених задатака. 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА САРАДНИКА ЗА ИНФОРМАТИКУ ЗА 2021./22. 

ОПИС ПОСЛОВА ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

( МЕСЕЦИ) 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ  

 Израда годишњег плана и програма рада сарадника за информатику за 
2020/21. годину 

VII 

 Израда годишњег плана рада комисије за упис за 2020./21годину VII 

 Пружање помоћи васпитачима у планирању и програмирању васпитно-
образовног рада (у договору са васпитачима се бирају теме које ће се 
обрађивати у оквиру рада информатичког кабинета а у складу са темама 
које васпитачи обрађују у својим групама) 

VIII, IX, I 

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ  

 Израда личног годишњег извештаја VI  

 Израда годишњег извештаја Комисије за упис VI 

3. РАД СА ВАСПИТАЧИМА  

 Припрема, копирање и умножавање дидактичког материјала за потребе 
васпитача. 

Током целе године 

 Израда и умножавање електронских фотоалбума за децу циљних ВО група. V, VI 

 Пружање стручне помоћи васпитачима и стручним сарадницима и осталим 
запосленима у Установи при коришћењу ИТ. 

Током целе године 

4. РАД СА ДЕЦОМ  

 Избор циљних васпитно-образовних група VIII, IX 

 Избор софтвера и тема за обраду у информатичком кабинету VIII, IX, I 

 Мотивациона дружења са децом у њиховим радним собама X 

 Непосредан рад са децом у информатичком кабинету Током целе године 

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА  

 Припрема и реализација родитељских састанака са темом ''Информатичко 
описмењавање деце предшколског узраста'' у циљним  групама 

IX, X 
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 Индивидуални контакти са родитељима са циљем узајамног информисања 
по питању информатичке обуке њихове деце 

Током целе године 

 Анкетирање родитеља (у оквиру ове анкете родитељи исказују свој став по 
питању информатичког описмењавања деце предшколског узраста) 

IX, X 

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА  

 Сарадња са директором и стручним сарадницима у оквиру рада тимова и 
комисија 

Током целе године 

7. ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА НЕГЕ И ВАСПИТНО – 
ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

 Израда личног годишњег извештаја VI  

 Израда годишњег и полугодишњег извештаја комисије за упис XII ,VI 

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА  

 Припрема, организовање и учешће на састанцима већа, актива и тимова Током целе године 

 Учешће у раду тимова, актива и комисија на нивоу установе Током целе године 

8.САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
И УДРУЖЕЊИМА 

 

 Учешће на Стручним сусретима удружења стручних сарадника и 
сарадника ПУ Србије 

X, у зависности од 
могућности 

9. ВОЋЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ 

 

 Вођење књиге рада Током целе године 

 Вођење остале докуметације Током целе године 

 Праћење стручне литературе Током целе године 

 Учешће у активностима Удружења стручних сарадника и сарадника ПУ 
Србије 

Током целе године 

 Похађање стручних скупова и акредитованих семинара Током целе године 

10. ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ УСТАНОВЕ  

 Редовно текуће одржавање рачунарске мреже Током целе године 

 Редовно текуће одржавање система видео надзора Током целе године 

 Одржавање и унапређивање интернет презентације Установе Током целе године 
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Време остваривања програма : октобар-јун 2021./2022. године, два пута недељно по 
45 минута 

Место остваривања програма: ПУ 

 

5.2.Посебан програм рада усмерен на усвајање и неговање језика и културе 
словачке националне заједнице са предшколском децом 

Назив програма: Са новим друговима у игри 

Корисници програма: деца која похађају предшколску установу и деца која нису 
обухваћена предшколским програмом узраста од 4- 7 година 

Организатор програма: Национални савет словачке националне мањине НССНМ, 
УВПРВ 

Лице које ће остваривати програм: Верица Мерњик, васпитач  

Цена програма: програм је бесплатан за сву децу 

Циљ програма:  

- Стварати позитиван став према учењу матерњег језика и других језика уопште 
- Развијати комуникативне способности на матерњем и нематерњем језик, 
- Неговање културе и традиција Словака у вишекултуралној средини кроз народне 

обичаје, песме и игре 
- Јачање интеркултуралног и мултилингвалног образовања за децу са нагласком на 

развој индивидуалних потенцијала сваког детета 
- Повећање доступности предшколског васпитања и образовања за сву децу, без 

дискриминације или сегрегације по било ком основу 
- Уважавање различитости деце и њихових породица и поклањање посебне пажње 

развојним потенцијалима деце, као и културним и језичким специфичностима 
средине у којој дете расте 

- Стицање услова за укључивање деце у даље образовање на словачком језику 
- Подршка персоналној, делатној и социјалној добробити детета         

Главне карактеристике програма:  

Активности са децом одвијаће се у условима, које пружа предшколска установа, 
природно и друштвено окружење, кроз сарадњу са породицом и институцијама као што 
су Предшколска установа, Основна школа, библиотека, културно-уметничко друштво, 
разна удружења која постоје у месту и црква. 

Начин рада засниваће се на активним методама рада, позитивном приступу, јачању 
осећања сигурности, безбедности и подршке, кроз скуство и непосредан доживљај. 
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Активности ће се реализовати кроз игру, као најприроднију и најефективнију активност 
деце предшколског узраста. Организовањем игровних активности, комуникативних и 
социјалних ситуација, преко имагинарног света играчака, разговора, прича, драмских 
текстова, песмица, загонетки, разбрајалица, покретних, говорних и игара са певањем. 

Допринос активном усвајању језика, даће смислене интеракције васпитача, који ће се 
трудити да са децом формира позитиван однос да делује активно као би се развијао говор 
деце. Осмишљеним практичним животним ситуацијама и довођењем разних личности, 
који добро говоре језик мањинске заједнице, допринеће активној употреби језика. 

Предлог тема и активности по месецима и недељама: 

 
Месец 

 
Планирана тема или активност 
 

Октобар -Ја се зовем... Мој друг се зове... 
-Моја омиљена играчка 
-Моје тело-ја могу и умем 
-Моја породица и рођаци 

Новембар -Мој дека и бака 
-На рођендану мог друга 
-Јесен у воћњаку и башти 
-Кестенко и његови другари 

Децембар -Припреме за божићне празнике-народни 
обичаји (Микулаш, Луцка, Вианоце) 

Јануар -Прошла је једна година 
-Игре на снегу 
- Дани карневала 
 

Фебруар: -Животиње зими 
-Птице зими 
-Брига за птице 
-Народне песме и игре за децу 

Март -Стиже нам пролеће-весници новог 
годишњег доба 
-Домаће животиње и њихови младунци 
-Ускршњи празници-народни обичаји 

Април -Априлили 
-За рођендан наше планете Земље 
-Наше место 
-Богатство боја и облика 
-Народне песме и игре за децу 

Мај -Дан мајки 
-Дан породице 
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-Припреме за завршну приредбу 
-Народне песме и игре за децу 

Јун -Народне песме и игре за децу 
-Завршна приредба за родитеље и ширу 
заједницу 

 

Начин остваривања програма: 

Да би се испоштовао принцип једна особа –један језик предлаже се да се у праксу уведе 
лутка, која би представљала особу са знањем српског језика као већинског. Васпитач ће 
помоћу своје креативности осмислити име лутке и кога ће лутка да представља.Васпитач 
са децом говори само словачким језиком.  

На развој комуникативних компетенција у многоме доприноси подстицајна средина где 
ће боравити деца. У вези с тим васпитач ће формирати центар за развој говора у соби- 
читалачки кутак са књигама различитих жанрова, сликовницама, енциклопедијама, 
књига са причама, разне збирке сличица (животиње, превозна средства, цвеће и сл.), ту 
би се још могли наћи албуми, дечији речници, материјал за цртање, друштвене игре, 
народни обичаји-посете старијих људи у месту, народне игре и песме за децу, играчке и 
дидактичка средства која ће се временом допуњавати и иновирати. 

У оквиру програма планира се: 

1. Сарадња са породицом:  
-родитељски састанци-обавештење о могућности похађања деце на активности 
неговања језика и словачке националне заједнице, упознавање родитеља са 
организацијом, начином рада и садржајима рада, информације о деци, договор о 
заједничким акцијама , предлози 

-сарадња код планирања активности 

-индивидуални разговори 

-заједничке акције са породицом: излет у околину, посете одређеним породицама 
које чувају традицију, које се баве занимљивим занатом, занимљив хоби, кућни 
љубимац... 

-заједничке креативне радионице 

-родитељ као активни учесник у активностима 

-израда паноа са обавештењима за родитеље и приказ догађаја из праксе 

-изложба дечјих радова 

-размена имејлова и веб страница са родитељима (дечији садржаји, приче, 
песмице) 

2.       Сарадња са предшколском установом: 
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-изнајмљивање простора, намештаја и дидактичког материјала, који ће се у очуваном 
стању после употребе вратити на своје место 

-заједничке прославе празника и обележавање значајних датума 

-подношење извештаја о раду. 

3. Сарадња са друштвеном заједницом, културно-уметничким друштвом, 
библиотеком, удружењима: 

-укњучивање у заједничке акције на нивоу места, посете, дружења, 

-према могућности, укључивање у манифестацију од значаја за словачку друштвену 
заједницу: Фестивал „Zlata brana“ у Кисачу, Дечији фестивал „Tvori cela rodina“ у Бачком 
Петровцу, „3XD“ смотра дечијих позоришта у Старој Пазови, „Leti piesen leti“ у 
Ковачици, културне манифестације у свом месту... 

 

Начин праћења и вредновања програма: 

Праћење и вредновање програма ће се вршити на више начина: 

1. Кроз упитник за родитеља васпитач ће на почетку свог рада и по завршетку 
програма направити анализу о језику којим се говори у ужој и широј породици ( 
да ли дете говори/разуме/ не говори словачки језик, како се одвија комуникација  
у породичном кругу, комуникација са осталим члановима са којима је дете у 
контакту) 

2. Утоку реализације програма васпитач ће бележити своја запажања о напредовању 
деце:  
-дете има активно /пасивно знање језика, 

-да ли се дете спонтано укључује у разговор са децом и одраслима, 

- Како деца међусобно комуницирају у присуству /одсуству васпитача и сл. 

3. Вођење групног дневника догађања за време трајања програма(опис активности, 
слике, цртежи, разни продукти и сл.) 

4. Упитник за родитеље о томе колико су задовољни са програмом, предлози за даљи рад 

5. Припрема завршне приредбе за родитеље и ширу јавност. 

О могућности похађања ове ваннаставне активности  родитељима је прослеђена  анкета 
како би се изјаснили  о похађању  језика националне мањине.  

 

5.3.Посебан програм рада усмерен на усвајање и неговање језика и културе руске 
националне заједнице са предшколском децом 
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Назив програма: Паметна учионица руског језика 

Време остваривања програма : октобар-јун 2021/2022. године, два пута недељно по 45 
минута 

Место остваривања програма: Предшколска установа 

Корисници програма: деца која похађају предшколску установу и деца која нису 
обухваћена предшколским програмом узраста од 5- 7 година 

Организатор програма: Регионално представништво Руске хуманитарне мисије на 
Балкану 

Лице које ће остваривати програм: Татјана Стевановић, васпитач, помоћник 
директора 

Цена програма: програм је бесплатан за сву децу 

Циљ програма: 

- Стварати позитиван став према учењу матерњег језика и других језика уопште 

- Развијати комуникативне способности на матерњем и нематерњем језику 

- Упознавање са културом и традицијама Русије 

- Јачање интеркултуралног и мултилингвалног образовања 

- Подршка персоналној, делатној и социјалној добробити детета         

- Повећање доступности страних језика деци предшколског  

- Стицање услова за укључивање деце у даље образовање на руском језику 

Главне карактеристике програма: 

Активности са децом одвијаће се у условима, које пружа предшколска установа, кроз 
сарадњу са породицом и и патрнерима у локалној заједници.  

Начин рада засниваће се на активним методама рада, позитивном приступу, јачању 
осећања сигурности, безбедности и подршке, кроз искуство и непосредан доживљај. 
Активности ће се реализовати кроз игру, као најприроднију и најефективнију активност 
деце предшколског узраста-организовањем игровних активности, животно-практичних 
ситуација и планираним ситуацијама учења. 

У зависности од интересовања деце предложене могуће теме и активности: 

  
Месец 

  
Планирана тема или активност 
  

Октобар - Упознајемо се (име и презиме, узраст, 
пол, волим/не волим...) 
-  Моје тело 
- Моја породица (чланови породице, 
адреса, шта радимо заједно) 
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- Ово је мој вртић (назив, васпитачица, 
друг и другарица, играчке,...) 
  

Новембар - Шума 
- Шумске животиње 
- Птице 

Децембар - Божићни и новогодишњи празници у 
Русији/Србији 

Јануар -  Годишња доба 
-  Месеци у години 
-  Дани у недељи 

Фебруар - Превозна средства 
- У саобраћају 
- Биљни свет 

Март - Мамин дан 
- У сусрет пролећу 
- Домаће животиње и њихови младунци 
- Ускршњи празници у Русији/Србији 

Април - Боје 
- Облици 
- Бројеви 
- У продавници и на пијаци 

Мај -  Моја кућа (просторије, намештај) 
- Дан породице 
- Припреме за завршну приредбу 

Јун - Завршна приредба 
  

Начин остваривања програма: 

На развој комуникативних компетенција у многоме доприноси подстицајна средина где 
ће боравити деца. У вези с тим, организатор ће у сарадњи са практичарима формирати 
центар за развој језика у објекту установе у којој ће бити реализован пројекат. Центар 
или Паметна учионица, како је и назив пројекта, биће опремељена најсавреманијим 
средствима за учење, паметном таблом, компјутером, смарт телевизорима, поред тога 
биће опремељена литерарна просторна целина (књиге различитих жанрова, сликовнице, 
енциклопедије, збирке сличица (животиње, превозна средства, цвеће, албуми, сликовни 
речници и сл.). Деци ће бити доступан материјал за различите начине изражавања и 
средства која ће бити допуњавана и иновирана у складу са потребама и интересовањима 
деце. 

У оквиру програма планира се: 

1. Сарадња са породицом: 

-реализована кроз партнерске односе: сарадњу у вези планирања активности, 
активно учешће у активностима, индивидуалне разговоре, радионице, изложбе 
дечјих продуката 
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-размена имејлова/вајбер група, са родитељима (у складу са епидемиолошком 
ситуацијом) 

           2.  Сарадња са предшколском установом: 

           -опремање  објекта Установе у коме ће се рализовати пројекат 

           -заједничке прославе празника и обележавање значајних датума 

          3. Сарадња са локалном заједницом: 

          -укључивање у активности различитих институција у окружењу   

          -према могућности, укључивање у манифестације које организује „Руски дом“ у      
Београду, манифестације под покровитељством Амбасаде Руске федерације у Републици 
Србији  

  

  

Начин праћења и вредновања програма: 

Праћење и вредновање програма ће бити реализовано: 

1. У току реализације програма биће вођене дневне белешке са скицом за 
реализацију активности и запажања 

            2. Путем анкете/упитника за родитеље и разговором са децом  

            3. Писањем Извештаја 

  

6.ПРОГРАМ УВОЂЕЊА ПРИПРАВНИКА СТАЖИСТА У ПОСАО ВАСПИТАЧА 
И СТРУЧНОГ САРАДНИКА 
 

Програм увођења приправника стажиста у посао васпитача обухватиће следеће 
активности: 
 

 Сагледавање потреба предшколске установе за новим приправницима 
стажистима;  

 Избор нових приправника стажиста у односу на исказане потребе предшколске 
установе;  

 Рад са ''старим''приправницима стажистима/програм Националне службе за 
запошљавање/ 

 Избор ментора  по претходно прибављеном мишљењу стручног органа, почев од 
дана пријема приправника стажиста у радни однос; 

 Увођење приправника стажисте у посао васпитача и стручног сарадника од стране 
ментора (пружањем помоћи у припремању и извођењу васпитно – образовног 
рада, присуствовањем васпитно – образовном раду најмање 12 часова у току 
приправничког стажа, анализирањем васпитно – образовног рада у циљу праћења 
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напредовања приправника, пружање помоћи у припреми за проверу савладаности 
програма;) 

 Присуство приправника стажиста активностима ментора (најмање 12 часова у 
току приправничког стажа); 

 Вођење евиденције о раду (како приправници стажисти, тако и њихови ментори), 
а на основу предлога стручног сарадника установе; 

 Провера савладаности програма након годину дана рада у установи извођењем 
активности у васпитно – образовној групи (проверу савладаности програма 
вршиће трочлана комисија на нивоу предшколске установе – директор, педагог, 
психолог). 

 

7.ПЛАНОВИ  СТРУЧНИХ ОРГАНА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 
 

7.1.ПЛАН  РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

Чине га: Директор, помоћник директора, руководиоци вртићких заједница,председници 
тимова и комисија 

Ред.бр. Област Носиоци Време 
реализације 

1. ПЛАНИРАЊЕ   

 1.Планирање 
активности вртићких 
заједница, тимова и 
комисија у складу са 
НОП Године узлета 

ПК Август-
септембар 

2. РАЗВОЈНИ ПЛАН 
УСТАНОВЕ 

  

 -Планирање 
активности  у складу са 
планом ширења НОП 
Године узлета 

Директор, 
помоћник 
директора, 
председник 
актива, чланови 
актива за 
развојно,стручни 
сарадници 

Август и 
септембар 

 -Праћење реализације 
постављених 
активности  

Директор, 
помоћник 
директора, 
председник 
актива, чланови 
актива за 

ТГ 
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развојно,стручни 
сарадници 

3. ТИМ ЗА 
САМОВРЕДНОВАЊЕ 

  

 -Планирање 
активности у складу са 
планом ширења и 
развојним планом 

Директор, 
помоћник 
директора, 
председник актива 
за развојно 
планирање, 
председник тима 
за 
самовредновање, 
стручни 
сарадници 

Август и 
септембар 

 -Праћење реализације 
постављених 
активности  

Директор, 
помоћник 
директора, 
председник актива 
за развојно 
планирање, 
председник тима 
за 
самовредновање, 
стручни 
сарадници 

ТГ 

4. ПЛАН ШИРЕЊА 
ПРИМЕНЕ НОП 
године узлета 

  

 -.Праћење спровођења 
активности у језгру 
промене и активности 
од језгра ка другим 
вртићким заједницама  

ПК ТГ 

 -Анализа и предлагање  
мера за унапређење 
рада 

ПК ТГ 
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5. СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ 

  

 -Јачање компетенција 
практичара за 
рефлексивни приступ 
пракси 

ПК, тим за 
професионални 
развој, стручни 

сарадници 

ТГ 

 -Хоризонтална 
размена, похађање 
семинара, 
конференција, 
стручних скупова... 

Директор, 
помоћник 

директора,тим за 
професионални 
развој,стручни 

сараднци 

ТГ 

6. ВРЕДНОВАЊЕ 
КВАЛИТЕТА РАДА  

  

 -Извештај о 
реализованим 
активностима, анализа 
и рефлексија 

 ПК ТГ 

 

 

 

 

7.2.ПЛАН РАДА ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ ВЕЋА 

 

Програмски садржај Динамика Носилац Праћење 
реализације 

УР НУ 

1.ОРГАНИЗАЦИОНИ ПОСЛОВИ 

1.Анализа организационо-
техничких припрема за почетак 
рада у наредној радној години 

август Директор,помоћник 
директора, чланови 
в.о. већа 
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2.Распоред запослених у 
објектима и састав стручних тела 

Јун и 
август 

Директор,помоћник 
директора  и 
струч.служба 

  

2.ПЛАНИРАЊЕ РАДА 
1.Разматрање предлога 
годишњег плана рада установе 

септембар Директор,помоћник 
директора,стручна 
служба 

  

2.Месечно планирање послова и 
радних задатака(доношење 
месечног плана) 

тг Директор, 
помоћник 
директора,стручна 
служба 

  

3.Планирање примене НОП 
Године узлета кроз активности 
вртићких заједница, тимова и 
комисија 

тг Директор, 
помоћник 
директора, чланови 
в.о. већа 

  

3.ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ  

1.Анализа резултата у протеклој 
радној години (разматрање 
предлога годишњег извештаја 
рада установе) 

јун Директор,помоћник 
директора, 
председници и 
координатори 
стручних органа и 
тимова  

  

2.Остваривање активности  ГП 
установе 

Децембар 
и јун 

Директор,помоћник 
директора, 
председници и 
координатори 
стручних органа и 
тимова  

  

4.ПРИМЕНА ПЛАНА ШИРЕЊА  

1.Реализација активности у 
језгру промене вртића и из језгра 
промене ка осталим вртићким 
заједницама 

ТГ Директор,помоћник 
директора, чланови 
в.о. већа 

  

2.Анализа реализованих 
активности 

ТГ Директор,помоћник 
директора, чланови 
в.о. већа 
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5.СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

1.Јачање компетенција 
практичара за рефлексивни 
приступ пракси према плану 
ширења 

ТГ Директор,помоћник 
директора, чланови 
в.о. већа 

  

-Хоризонтална размена, 
похађање семинара, 
конференција, стручних 
скупова... 

ТГ Тим за 
професионални 

развој 

  

 
 
 

8.ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА-ПЕДАГОГА, 
ПСИХОЛОГА, ЛОГОПЕДА И ПЕДАГОГА ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  ЗА 

РАДНУ  2021./22. 

 

Годишњи план рада стручних сарадника-педагога, психолога, логопеда и 
педагога за физичко васпитање за радну 2021/22 год. је сачињен на основу  '' Правилника 
о програму свих облика рада стручног сарадника у предшколској установи'' који је донео 
министар просвете науке и технолошког развоја 20 јула 2021 год.  Стручни сарадници ће 
током радне 2021.22.год. дати свој допринос и кроз специфичне послове прописане 
Правилником. 

1. Подручје стратешког (развојног) планирања и праћења праксе 
предшколске установе 
 

Област рада Послови Време 
реализације 

Израда 
докумената 
установе 

– учешће у изради Годишњег плана рада установе и 
заједничко дефинисање приоритета у остваривању 
Годишњег плана; 
– планирање учешћа и преузимање одређених улога и 
послова (у тимовима, радним групама, комисијама) на 
нивоу установе 
– стручна подршка у планирању различитих облика и 
програма васпитно-образовног рада, заснована на 
континуираној анализи потреба деце и породице, 
капацитета установе и потенцијала локалне заједнице; 
– учешће у планирању ритма живота и рада у 
предшколској установи у складу са специфичностима 
узраста и потребама деце; 
– планирање начина пружања додатне подршке деци и 
породици у предшколској установи; 
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Праћење, 
документовање и 
вредновање 
праксе установе 

Дефинисање начина континуираног праћења и 
вредновања реализације стратешких докумената 
установе у циљу правовременог реаговања, 
редефинисања планова и усклађивања активности у 
односу на промену у пракси установе; 
-критичко преиспитивање и анализирање стратегија и 
планова дефинисаних у стратешким документима 
установе и дефинисање смерница за даљи рад; 
- планирање начина самовредновања и учешће у 
реализацији самовредновања као континуираног 
процеса истраживања и учења у пракси; 
-учешће у реализацији праћења планираних активности 
на нивоу установе; 
- анализирање и критичко преиспитивање корака и 
процедура при планирању, праћењу, документовању и 
вредновању, односно самовредновању рада установе и 
предлагање начина за њихово унапређење 

 

Планирање и 
праћење властитог 
рада 

-Планирање и вођење документације о свом раду у 
складу са равилником којим се уређује ова област; 
– планирање учешћа у васпитној пракси одређеног 
вртића, односно објекта предшколске установе 
(динамика долазака и начина учешћа) у складу са 
приоритетима промене васпитне праксе; 
- планирање и усклађивање властитог професионалног 
развоја и стручног усавршавања са приоритетима у 
промени праксе предшколске установе, приоритетима 
система сталног стручног усавршавања и 
професионалног развоја запослених у образовању и 
стандардима компетенција стручног сарадника у ПУ. 

 

 

2. Подручје развијања заједнице предшколске установе 
 

 
 
Развијање 
заједнице учења 
кроз сарадњу 
колектива 

 
-учествовање у раду васпитно-образовног већа, 
педагошког колегијума, актива, тимова и комисија на 
нивоу установе који се образују ради остваривања 
одређеног задатка, програма или пројекта у области 
васпитања и образовања; 
– иницирање укључивања предшколске установе у 
пројекте истраживачких институција, носилаца 
образовне политике и партнерских институција и 
организација; 
– пружање стручне подршке директору, сагледавањем 
услова и ресурса и отварањем питања која помажу да се 
подробније преиспитују и усклађују одлуке и 
активности из различитих домена рада установе 
(васпитно-образовне, здравствено-превентивне, 
финансијске, правне...) у циљу квалитетног 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Током 
године 
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остваривања васпитно-образовног рада као примарне 
делатности установе; 
– сарадња са директором, стручним сарадницима и 
сарадницима у оквиру рада стручних тимова и комисија 
и редовна размена информација 
– сарадња са директором и стручним сарадницима у 
планирању и спровођењу активности за јачање 
сарадничких односа у колективу и грађење односа 
поверења и уважавања; 
– сарадња са директором и стручним сарадницима у 
решавању проблемских ситуација у колективу, 
стварањем услова за отворену, аргументовану и 
конструктивну комуникацију; 
– сарадња са директором, другим стручним 
сарадницима и сарадницима при набавци намештаја и 
опреме, материјала, играчака и средстава за васпитно-
образовни рад 
сарадња у оквиру тима за инклузивно образовање на 
координацији активности у пружању додатне подршке 
деци кроз планирање мера индивидуализације и израду 
индивидуалног образовног плана; 
– правовремено информисање свих запослених о 
актуелним стручним дешавањима у установи и њихово 
сврсисходно укључивање; 
– конципирање и организовање различитих облика 
хоризонталног учења унутар установе и са другим 
установама; 
– учествовање у набавци стручне литературе и 
организовање прилика за анализу (критичко читање) 
стручне литературе заједно са васпитачима и другим 
стручним сарадницима 

 
 
 

Сарадња са 
породицом 

 

 
Упознавање породице са концепцијом програма 
васпитно-образовног рада; 
-анализирање потреба породице у односу на програм, 
укључивање и разумевање њихове перспективе, у циљу 
планирања различитих облика сарадње и начина 
учешћа; 
-учешће у планирању и реализовању активности којима 
се код породице подржава осећање добродошлице, 
позваности на учешће и припадништва вртићкој 
заједници; 
-пружање подршке и оснаживање родитеља у 
препознавању, разумевању и превазилажењу говорно-
језичких проблема деце путем различитих облика 
сарадње са породицом 
-размена информација са породицом значајних за 
укључивање детета у  вртић; 

 
 
 
 
Током 
године 
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-идентификовање препрека за учешће породице и 
давање мера и активности за њихово превазилажење 
– размена информација са породицом значајних за 
укључивање детета у  вртић; 
-пружање стручне подршке породици у за њу 
осетљивим периодима и према специфичним потребама 
породице; 
– планирање и организовање различитих начина 
повезивања породице и установе кроз организацију 
састанака, трибина, заједничких акција, дружења, 
онлајн комуникацију и др.; 
-планирање и реализација различитих начина размене са 
породицом о кључним васпитно-образовним питањима 
и темама, у циљу грађења заједничког разумевања; 
– укључивање перспективе породице у процесе 
вредновања рада установе и квалитета програма 
– осмишљавање и реализација различитих начина 
пружања подршке родитељима у јачању њихових 
родитељских компетенција; 
-у сарадњи са институцијама здравствене и социјалне 
заштите, мапирање породица из друштвено осетљивих 
група и развијање различитих начина информисања 
родитеља о важности укључивања деце и начинима 
остваривања додатне подршке у систему предшколског 
васпитања и образовања. 
 

 
 
Сарадња са 
локалном 
заједницом 

 
-промовисање програма предшколске установе у 
локалној заједници у складу са вредностима на којима 
се заснива програм; 
- иницирање сарадње и учешће у раду комисија на нивоу 
локалне самоуправе које се баве унапређивањем 
положаја деце, образовањем и условима за раст и развој 
деце; 
- идентификовање места у локалној заједници која су 
подстицајна за игру и истраживање деце и учешће у 
обезбеђивању могућности њиховог коришћења; 
– сарадња са музејима, школама, културним и 
спортским организацијама и удружењима у коришћењу 
њихових простора, реализацији заједничких активности 
и заједничко осмишљавање понуде програма; 
– идентификовање потенцијалних ресурса у локалној 
заједници успостављање институционалне сарадње; 
– пружање стручног доприноса у иницијативама и 
догађајима на локалном нивоу намењених деци и 
породици; 
-сарадња са установама и организацијама на локалном 
нивоу које се баве образовањем, здравственом и 
социјалном заштитом деце. 
 

 
 
 
Током 
године 
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Јавно 
професионално 
деловање 
стручног 
сарадника  

 
-Промовисање важности квалитетног предшколског 
васпитања и образовања у стручној и друштвеној 
јавности учествовањем на скуповима, трибинама, у 
медијима и сл.; 
- умрежавање са стручним сарадницима ван установе, 
укључивање и деловање у раду стручног друштва, 
струковних удружења, стручним телима, комисијама; 
– укључивање у консултовање и израду докумената и 
дефинисању мера образовне политике; 

-реализовање и промовисање акција и активности које 
су резултат заједничког рада стручних сарадника као и 
стручних сарадника и васпитача; 

– публиковање стручних радова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Током 
године 

 

 

3. Подручје развијања квалитета реалног програма учешћем на нивоу вртића 
     

 
 
Подршка 
васпитачима у 
развијању реалног 
програм 

 
-Укључивање у развијање реалног програма давањем 
предлога за промену и кроз непосредно учешће; 
– континуирано организовање заједничких састанака 
са васпитачима у вртићу, боравак у васпитним 
групама и остваривање конкретних заједничких 
акција; 
-подршка васпитачима у планирању тема/пројеката 
заснованих на принципима развијања реалног 
програма; 
– пружање стручне подршке васпитачима у 
овладавању стратегијама развијања реалног програма 
пружање подршке и непосредно учешће у уређивању 
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свих простора вртића, у складу са критеријумима 
квалитетног физичког окружења; 
– пружање стручне подршке васпитачима у 
овладавању стратегијама развијања реалног програма 
- пружање подршке васпитачима при укључивању 
породице у развијање реалног програма и у 
остваривању различитих облика сарадње са 
породицом; 
– пружање подршке васпитачима у развијању 
вршњачке и вртићке заједнице; 
повезивање са установама и организацијама у 
непосредном окружењу, идентификовање 
подстицајних места за игру и истраживање и 
укључивање појединих представника заједнице. 

-планирање активности и акција у ПУ којима се 
креира подстицајна говорно-језичка средина за учење 
деце 

 

Током 
године  

 
 
Подршка 
трансформацији 
културе вртића 

 
– иницирање и подржавање континуитета 
заједничких састанака васпитача на нивоу вртића; 
-рад са васпитачима на преиспитивању културе и 
структуре конкретног вртића (кроз преиспитивање 
неписаних правила, начина доношења одлука, 
временске организације, спајање група, учесталости и 
смислености боравка на отвореном и у просторима 
локалне заједнице) 
-покретање и усмеравање истраживања практичара ка 
критичком преиспитивању културе и структуре дечјег 
вртића; 
-пружање подршке васпитачима у развијању 
професионалних знања и умења усмеравањем на 
учење кроз акцију у контексту властите праксе; 
-пружање подршке васпитачима и родитељима у 
грађењу односа поверења, међусобног уважавања, 
отворене комуникације и дијалога 

-пружање подршке јачању компетенција васпитача  у 
области комуникације са децом, посебно са децом 
која имају специфичне говорно-језичке сметње 

-давање стручних предлога , планирање набавке 
специфичних материјала и дидактичких  средстава 

 

 
 
 
 
 
 
 
Током 
године 

 
 
Подршка у учењу 
и развоју деце 
 

 
– учествовање у праћењу примене мера 
индивидуализације и припреми индивидуалног 
образовног плана за дете; 
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 – учествовање у сагледавању и процени услова за 
упис и боравак деце којој је потребна додатна 
подршка као и у развијању стратегија за додатну 
подршку деци и њиховом активном учешћу у животу 
групе 
-превентивно –корективни рад и вежбе логомоторике 
интегрисане у ситуационо учење деце ун групи 
 

Током 
године 

 
 
Праћење, 
документовање и 
вредновање 
реалног програма 

 
-Посматрање и документовање различитих ситуација 
у развијању реалног програма у вртићу и покретање 
дијалога са васпитачима о значењу тих ситуација; 
– заједнички рад са васпитачима на развијању и 
критичком преиспитивању различитих стратегија 
праћења, документовања и вредновања програма 
-сарадња са васпитачима у креирању и коришћењу 
инструмената за вредновање програма, а у циљу 
његовог даљег развијања. 

-пружање стручне подршке васпитачима за 
интегрисање поступака корекције говорно-језичких 
сметњи у различитим ситуацијама делања у вртићу  

 -рад са васпитачима на препознавању одступања у 
говорно-језичком развоју  деце, посебно на раном 
узрасту 

 

 
 
 
 
Током 
године 

 

 

Током радне 2021/22 год  педагози ће дати допринос и кроз  следеће  специфичне 
послове:  

 повезивање различитих структура запослених у предшколској установи у циљу 
остваривања њене примарне делатности васпитно-образовног рада ( ТГ) 

  учествовање у формирању васпитних група, избору (4, 5 и 6 месец)  

  праћење и стручно представљање актуелних докумената образовне политике у 
области предшколског васпитања и образовања васпитачима и стручним 
сарадницима и сарадницима (ТГ) 

 стручна подршка приправнику и ментору током остваривања програма увођења у 
посао (ТГ) 

 планирање стручног усавршавања практичара у складу са потребама праксе и 
акцентом на облицима стручног усавршавања у контексту праксе (ТГ) 

 пружање помоћи васпитачима у припреми излагања, представљању примера добре 
праксе, приказу литературе, учешћу на скуповима (ТГ) 
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 организовање и вођење активности заједничке анализе и могућности примене у 
пракси увида и сазнања васпитача са обука, пројеката, студијских путовања и сл. 
(ТГ) 

 сарадња са школом кроз организовање различитих програма, активности и акција 
које повезују практичаре, децу и родитеље из вртића и школе и упознавање школе 
са концепцијом предшколског програма (ТГ) 

 учешће у креирању и реализацији активности намењених детету и породици у 
периодима транзиције (упису у вртић, преласку из јасли у вртић, поласку у школу) ( 
8 и 9 мес., ТГ) 

 

 

Током радне 2021/22 год  психолог ће дати допринос и кроз  следеће  специфичне 
послове:  

  учествовање у формирању васпитних група (4, 5 и 6 месец)  

  сарадња са васпитачима и породицом на препознавању, указивању значаја и 
креирању окружења у којем су деца заштићена од насиља, злостављања и 
занемаривања (ТГ) 

  подршка запосленима у њиховом професионалном и личном развоју (отпорност на 
стрес и изгарање на послу, лични развој и самоактуализација, мотивација и 
позитиван однос према послу) (ТГ) 

 подршка васпитачу за остваривање учешћа деце са сметњама у развоју у активности 
редовних група и вртићкој заједници (ТГ) 

 подршка деци и породици у превазилажењу тешкоћа у периодима транзиције (ТГ) 

 пружање психолошке помоћи детету које има развојне, емоционалне и социјалне 
тешкоће, проблеме прилагођавања, проблеме понашања (ТГ) 

 сарадња са родитељима и личним пратиоцима у остваривању додатне подршке деци 
(ТГ) 

 саветодавни рад са родитељима, посебно у осетљивим периодима за породицу (ТГ) 

 успостављање сарадње са школом у циљу остваривања континуитета у раду са 
децом, посебно децом којој је потребна додатна подршка (ТГ) 
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Током радне 2021/22 год  логопед  ће дати допринос и кроз  следеће  специфичне 
послове:  

-повезивање различитих структура запослених у предшколској установи у циљу 
остваривања њене примарне делатности васпитно-образовног рада; ( Т.Г.) 

– учествовање у формирању васпитних група, избору (4, 5 И 6 месец)  

– праћење и стручно представљање актуелних докумената образовне политике у 
области предшколског васпитања и образовања васпитачима и стручним сарадницима и 
сарадницима; (Т.Г.) 

– стручна подршка приправнику и ментору током остваривања програма увођења у 
посао; (т.г.) 

– планирање стручног усавршавања практичара у складу са потребама праксе и 
акцентом на облицима стручног усавршавања у контексту праксе; (Т.Г.) 

– пружање помоћи васпитачима у припреми излагања, представљању примера добре 
праксе, приказу литературе, учешћу на скуповима; (т.г) 

– организовање и вођење активности заједничке анализе и могућности примене у 
пракси увида и сазнања васпитача са обука, пројеката, студијских путовања и сл.; (Т.Г.) 

– сарадња са школом кроз организовање различитих програма, активности и акција 
које повезују практичаре, децу и родитеље из вртића и школе и упознавање школе са 
концепцијом предшколског програма; (Т.Г) 

– учешће у креирању и реализацији активности намењених детету и породици у 
периодима транзиције (упису у вртић, преласку из јасли у вртић, поласку у школу). ( 8 и 
9 мес.  Т.Г.) 

 

                                                                                                                                               

 
 
 
Током радне 2021/22 год  педагог за физичко васпитање ће дати допринос и кроз  
следеће  специфичне послове:  

 Планирању активности и акција у установикојима се креира подстицајно 
окружење за различите облике изражавања деце (визуелно,покрет...) 

 Учествовању у креирању и организацији различитих облика и програма 
базираних на сваралаштву и изражавању кроз покрет 

 Пружању стручне подрршкевасоутачима и МСВ у креирању и обогаћивању 
физичког окружења кроз давање предлига из области струке,планирању, 
набавке опреме, материјала и дидактичкид средстава 

 Учествовање у реструктуирању и обогаћивању заједничких простора у 
вртићу (ходницима, двориштима, вишенаменским салама..) и осмишљавању 
заједничких активностиса децом у тим просторима. 
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 Доприносити теми/пројекту који се развија у групи кроз повезивање и 
укључивање појединаца излокалногокружења и коришћењу ресурса и 
простора у локалној заједници 

 Давању предлига и идеја којима се подстичу и интегришу здрави стилови 
живота у пракси вртића 

 Планирању и реализовању посебних активности као што су прославе у 
установи, учешћа у догађајима у локалном окружењу, активности са 
породицом и децом(уличне трке, спортске олимпијаде, излети, 
екскурзије...)на начин који одржава концепцију в.о програма 

 Раду са породицом на указивању значаја и предлагању прилика у којима се 
деци омогућава да се изражавају на различите начине из области физичке 
културе 

 Јачању капацитета породице за квалитетно провођење слободног времена 
коришћењем природних ресурса за реализацију рекреативних и спортских 
активности 

 Сарадњи са сектором културе кроз заједничко осмишљавањеи промоцију 
посебних програма подршке дечјем изразу у циљу развијања васпитне улоге 
културних институција и културне улоге вртића 

 

 

8.1. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА САРАДНИКА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПЗЗ 
ЗА РАДНУ 2021./22.годину 

 
                     ОПИС ПОСЛОВА 
 

 
   ВРЕМЕ  
РЕАЛИЗА
ЦИЈЕ 

1.                ПЛАНИРАЊЕ  
 

 

 Учешће у изради годишњег плана рада установе из домена  
 превентиве за 2021/22. годину 

Август 
Септембар 

 Израда личног годишњег плана рада за 2021/22.године Август 
Септембар 

 Израда месечних и недељних планова рада  Током 
године 

 Спровођење анализа и истраживање у установи у циљу 
испитивања потреба деце,родитеља и локалне самоуправе 

Током 
године 

 Пружање помоћи васпитачима у прилагођавању програма у 
складу са потребама деце која програм похађају према 
прилагођеном програму или индивидуалном плану подршке 

Током 
године 

 Учествовање у припреми плана рада према здравственим 
потребама уписане деце 

Током 
године 

 Учествовање у планирању и организовању превентивних мера 
током епидемије COVID 19, према препорукама Владе РС и 
кризног штаба Општине Бачка Паланка 

Док траје 
епидемија 
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 Учешће у планирању и организовању појединих облика сарадње 
са другим институцијама 

мај, јун 

 Планирање рада комисије за исхрану Током 
године 

 Планирање годишњег јеловника Током 
године 

 Учешће у планирању и реализацији рада комисије за упис Током 
године 

2.              ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ  
                   

 

 Праћење реализације Током 
године 

 Рад на развијању и примени инструмената за праћење                                                                           Током 
године 

 Праћење и вредновање примене мера индивидуализације Током 
године 

 Праћење спровођења превентивних мера током епидемије 
COVID 19, према препорукама Владе РС и кризног штаба 
Општине Бачка Паланка 

Док траје 
епидемија 

 Учешће у изради годишњег извештаја о раду установе у 
остваривању планова ПЗЗ 

август 

 3.             РАД СА ВАСПИТАЧИМА  
 Пружање помоћи васпитачима у усклађивању програмских 

захтева са специфичним потребама деце 
Током 
године 

 Помоћ васпитачима на естетском уређењу унутрашњег и 
спољашњег простора где бораве деца према потребама нових 
основа 

Током 
године 

   
 Пружање помоћи васпитачима у осмишљавању рада са децом 

којима је потребна додатна подршка  
Током 
године 

 Оснаживање васпитача за рад са децом из осетљивих 
друштвених група развијајући став према културним разликама 

Август 
септембар 

 Упознавање васпитача са релевантним карактеристикама  
новопримљене деце из домена ПЗЗ 

Током 
године 

 Пружање помоћи васпитачима у остваривању сарадње са 
породицом детета које има специфичне потребе у групи 

Током 
године 

 Пружање помоћи васпитачима у осмишљавању рада са 
децом са задравственим потешкоћама 

Током 
године 

  
 

     4.        РАД СА ДЕЦОМ 
 

  Процена детета које има специфичности у развоју пре уписа у 
ПУ 

Током 
године 

 Праћење процеса адаптације деце са специфичностима у развоју Током 
године 

 Стварање оптималних услова за индивидуални развој детета  Током 
године 

 Учешће у изради педагошког профила детета за децу којима је 
потребна додатна подршка кроз израду плана 

Током 
године 
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индивидуализације, индивидуалног плана подршке и 
индивидуалног здравственог плана 

 Израда индивидуалног плана превентивног рада из домена ПЗЗ Током 
године 

 Примена терапије код деце која имају препоруку педијатра а када 
дође до промене општег стања детета 

Током 
године 

 Адаптација простора за децу са специфичностима у развоју Током 
године 

 Рад на здравственој едукацији деце према узрасту и потребама 
групе 

Током 
године 

   
  
5. РАД СА РОДИТЕЉИМА ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА   

 Рад са родитељима, односно старатељима у циљу прикупљања 
података о деци са специфичностима у развоју 

Током 
године 

Организовање и учествовање на општим и групним родитељским 
састанцима у вези са остваривањем превентивног рада 

Током 
године 

 Пружање подршке родитељима односно старатељима у раду са 
децом са сметњама у развоју 

 

 Упознавање родитеља односно старатеља са важећим законима, 
конвенцијама, протоколима о заштити деце из домена 
превентиве и другим документима од значаја за правилан развој 
деце у циљу представљања корака и начина поступања установе 

Током 
године 

6.   РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА,      
         САРАДНИЦИМА И ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА 

Током 
године 

 Сарадња са директором, стручним сарадницима и сарадницима у 
оквиру рада стручних тимова и комисија  

Током 
године 

 Сарадња са сарадницима на ПЗЗ ради унапређења превентивне 
здравствене заштите у установи 

Током 
године 

 Сарадња са пратиоцем детета из домена рада ПЗЗ,у циљу 
побољшања услова боравка детета са специфичностима у развоју 

Током 
године 

      7.    РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА  
 Учешће у раду ВО већа Током 

године 
 Учешће у раду комисије за исхрану  Током 

године 
 Учешће у раду тима за инклузију по потреби Током 

године 
 Учешће у комисији за упис деце Током 

године 
 

 
 
 
 
 

 
   7.    САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА,         
          ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И  
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          ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 Сарадња са образовним, здравственим, социјалним,научним, 

културним и другим установама које доприносе остваривању 
циљева и задатака из ВО рада   

Током 
године 

 Активно учешће у раду стручних друштава Током 
године 

 Осмишљавање активности за унапређење сарадничких односа 
породице, установе и локалне самоуправе са циљем развоја деце  

Током 
године 

 Учешће у раду комисија на нивоу локалне самоуправе које се 
баве унапређењем положаја деце 

Током 
године 

  
 Праћење санитарног надзора у ПУ по плану ИЗЈЗВ Током 

године 
 Организовање микробиолошке,бактериолошке и броматолошке 

анализе у ПУ 
Током 
године 

5. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И   
            СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

 Вођење евиденције о раду ПЗЗ на дневном, недељном и 
месечном нивоу 

Током 
године 

 Припреме за послове предвиђене годишњим програмом и планом 
ПЗЗ 

Током 
године 

 Прикупљање података о деци са специфичним потребама и 
чување података у складу са етичким кодексом здравствених 
радника 

Током 
године 

 Усавршавање у изради јеловника на основу правилника о 
колективној исхрани у ПУ из маја 2018. год. 

Током 
године 

 Стручно усавршавање на годишњем нивоу кроз праћење стручне 
литературе, информација на интернету, праћење активности и 
учешћу у раду струковних удружења, похађање акредитованих 
семинара и стручних скупова, размена искустава и сарадња са 
сарадницима на ПЗЗ 

Током 
године 

 Вођење дневне евиденције током епидемије COVID 19, редовно 
извештавање руководства установе, кризног штаба и Школске 
управе  

Током 
епидемије 

 

*ПЗЗ-превентивна здравствена заштита 
 

9..ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА И ТИМОВА 
 
 

Структура и распоред обавеза запослених у васпитно- образовном раду  се утврђује у 
складу са решењем о 40-часовној радној недељи, предвиђено је и учешће свих чланова 
ВО већа у раду актива, тимова и комисија на нивоу Установе 
 
Услед епидемије COVID 19 рад свих стручних органа и тимова ће се организовати  
у складу са дописом од МПТНР  и у складу са актуелном епидемиолошком 
ситуацијом. 
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9.1. ЧЛАНОВИ ТИМОВА , КОМИСИЈА И ВРТИЋКИХ ЗАЈЕДНИЦА 

На основу члана 126 става 4 тачка 15) Закона о основама система образовања и 
васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/17., 27/18, 10/19 и 6/20) директор Установе дана 
23.08.2021. године доноси Одлуку о образовању стручних тела и тимова ПУ «Младост» 
за радну 2021/2022. годину у следећој садржини: 

 

СТРУЧНА ТЕЛА И 
ТИМОВИ 

ЧЛАНОВИ 

Стручни актив за развој 
предшколског програма 

Кнежић Душкица (председник актива) 

Чикош Драгана 

Јатић Драгана 

Абаџић Драгана 

Карановић Станислава 

Ћук Слободанка 

Петровић Јасмина 

Михајловић Надежда 

Вуковљак Љиљана 

Николић Милка 

Шатара Горан 

Стевановић Татјана 

Инђић Биљана 

Давидовић Магдалена 

Спахић Дукић Јасна 

Жарковић Снежана 

Шавија Маја 

Драгосављевић Ксенија 
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Стручни актив за развојно 
планирање 

Рађеновић Јелена (председник актива) 

Кнежић Душкица 

Јатић Драгана 

Чикош Драгана 

Јелић Драгана 

Плавшић Оливера 

Стаменов Шугић Снежана 

Шатара Горан 

Стевановић Татјана 

Ристић Александра 

Окука Соња 

Представник родитеља 

Представник локалне самоуправе 

Тим за промовисање 

Мерњик Верица (координатор тима) 

Лазарев Милица 

Пандуров Драган 

Чикош Драгана 

Јатић Драгана 

Јованов Момир 

Тошић Данијела 

Цветинов Хајдук Гордана 

Виденов Гордана 

Векић Драгана 

Кнежић Душкица 

Нешић Биљана 

Поповић Анита 

Добрић Марина 
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Јовић Јелена 

Вујовић Александра 

Пејак Весна 

Мишков Јелена 

Вуковљак Љиљана 

Шатара Горан 

Стевановић Татјана 

Представник родитеља 

Тим за самовредновање 

Стаменов Шугић Снежана (координатор тима) 

Мерњик Верица 

Рађеновић Јелена 

Чикош Драгана 

Кнежић Душкица 

Јатић Драгана 

Бабић Софија 

Бадањац Биљана 

Молнар Мирјана 

Пилиповић Тамара 

Шатара Горан 

Стевановић Татјана 

Представник родитеља 

Тим за заштиту деце од 
дискриминације, насиља, 

злостављања и 
занемаривања 

Чикош Драгана (координатор тима) 

Рац Владимир 

Јатић Драгана 

Чабрило Јулка 

Јованов Момир 
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Дражић Руженка 

Кнежић Душкица 

Рамић Анђелка 

Родић Сања 

Карановић Станислава 

Бјељац Мирјана 

Шатара Горан 

Стевановић Татјана 

Представник родитеља 

Представник локалне самоуправе 

Стручни тим за 
инклузивно образовање 

Јатић Драгана (координатор тима) 

Богдановић Љиљана 

Чикош Драгана 

Кнежић Душкица 

Ђукић Невена 

Тодоровска Стана 

Јованов Момир 

Ивић Татјана 

Јелача Марија 

Шатара Горан 

Радош Зорица 

Стевановић Татјана 

Кењало Латинка 

Чабрило Јулка 

Комисија за упис деце 
Урошев Предраг (председник комисије) 

Кнежић Душкица 
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Чикош Драгана 

Јатић Драгана 

Јованов Момир 

Младежић Оливера 

Кењало Латинка 

Шушница Емили 

Тошић Данијела 

Представник родитеља 

Представник локалне самоуправе 

Комисија за избор 
ликовних радова 

Радонић Софија (председник комисије) 

Рајбер Нивес 

Ћук Слободанка 

Ивановић Маријановић Милијана 

Кривокућа Драгица 

Керкез Јелена (Митровић Елизабет) 

Шавија Јована 

Полић Драгана 

Векић Зорица 

Грбић Снежана 

Тим за екологију 

Ивић Татјана (координатор тима) 

Инђић Биљана 

Давидовић Магдалена 

Периз Мирјана 

Цинкоцки Милка 

Дробац Марија 

Јовановић Светлана 
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Кавгић Сања 

Ормаи Весна 

Бугарски Мирјана 

Вучковић Биљана (Карановић Лана) 

Комисија за израду 
летописа 

Радош Милица (председник комисије) 

Жарковић Снежана 

Шолаја Јулијана 

Поповић Анита 

Сауер Слађана 

Маћешић Соња 

Тим за професионални 
развој 

Јованов Моника (координатор тима) 

Петровић Јасмина 

Јатић Драгана 

Кнежић Душкица 

Шикман Драгана 

Краљ Весна  

Чикош Драгана 

Чакмак Марија 

Почуч Мирјана 

Шатара Горан 

Стевановић Татјана 

Комисија за процену 
стручних радова 

Марцикић Александра (председник комисије) 

Јатић Драгана 

Чикош Драгана 

Кнежић Душкица 

Стевановић Татјана 
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Нешић Биљана 

Рамић Анђелка 

Комисија за исхрану деце 

Шушница Емили (председник комисије) 

Вулетић Тамара 

Лемић Радица 

Цвијановић Мирослав 

Вујадиновић Милијана 

Заједница учења „Бамби“ 

Бјељац Мирјана 

Бабић Софија 

Рајбер Нивес 

Ђукић Невена 

Цветинов Хајдук Гордана 

Карановић Лана (Вучковић Биљана) 

Ћук Слободанка 

Окука Соња 

 

   Заједница учења 
„Бубамара“ 

 

 

Виденов Гордана  

Плавшић Оливера 

Пилиповић Тамара 

Кењало Латинка 

Кривокућа Драгица 

Абаџић Драгана 

Заједница учења „Невен“ 

Ивић Татјана 

Нешић Биљана 

Јелић Драгана 

Шавија Јована 

Драгосављевић Ксенија 
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Маћешић Соња 

 

 

 

                 Заједница учења 
„Цврчак“ 

 

 

 

Марцикић Александра 

Векић Драгана 

Лемић Радица 

Рамић Анђелка 

Бадањац Биљана 

Дробац Марија 

Периз Мирјана 

Векић Зорица 

Спахић Јасна 

Почуч Мирјана 

Заједница учења 
„Лептирић“ 

Пејак Весна 

Радонић Софија 

Ристић Александра 

Жарковић Снежана 

Јовановић Светлана 

Заједница учења „Свети 
Сава“ 

Петровић Јасмоина 

Младежић Оливера 

Радош Милица 

Јовић Јелена 

Керкез Јелена (Митровић Елизабет) 

Заједница учења 
„Маслачак“ 

Карановић Станислава 

Богдановић Љиљана 

Вујадиновић Милијана 

Јелача Марија 

Кавгић Сања   
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Поповић Анита 

Марјановић Ивановић Милијана 

Молнар Мирјана (Глувић Данијела)                                                                                             

Заједница учења 
„Пчелице“ П 

Мерњик Верица 

Пандуров Драган 

Јованов Моника 

Инђић Биљана 

Сауер Слађана 

Ормаи Весна 

Заједница учења 
„Пчелице“ 1 и 
„Полетарац“ 

Краљ весна 

Мишков Јелена 

Рађеновић Јелена 

Родић Сања 

Полић Драгана 

Давидовић Магдалена 

Вуковљак Љиљана 

Заједница учења 
„Пчелице“ 2 

Михајловић Надежда 

Лазарев Милица 

Шолаја Јулијана 

Радош Зорица 

Цинкоцки Милка 

Шикман Драгана 

Стаменов Шугић Снежана 

Чакмак Марија 

Заједница учења 
„Пингвин“ и „Коцкица“ 

Николић Милка 

Добрић Марина 
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Вујовић Александра 

Грбић Снежана 

Бугарски Мирјана 

Шавија Маја 

Тим за обезбеђивање 
квалитета и развој 

установе 

Чикош Драгана (координатор) 

Стевановић Татјана 

Јатић Драгана 

Кнежић Душкица 

Шатара Горан 

Представник родитеља 
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9.2. ГОДИШЊИ  ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО 
ПЛАНИРАЊЕ ЗА 2020./21. 

 
Област Активност Носиоци Време 

Планирање Израда плана рада стручног актива за 
РП за 2020/21 

Стручни актив за РП VI, VII 

Израда акционог плана стручног 
актива за РП за 2020/21 

Стручни актив за РП VI, VII 

Реализација 
планираних 
активности 

У складу са усвојеним акционим 
планом 

Стручни актив за РП и 
остали учесници 
одређени акционим 
планом 

Током целе 
године 

 Усаглашавање рада стручног актива за 
РП са радом других тимова и актива 
формираних на нивоу ПУ, а у складу 
са Новим основама 

Стручни актив за РП и 
представници осталих 
актива и тимова по 
потреби 

Током целе 
године 

Евалуација и 
извештавање 

Припрема потребних инструмената и 
едукација учесника евалуације 

Стручни актив за РП и 
учесници евалуације 

Непосредно 
пре 
планиране 
евалуације 

 Евалуације предвиђене Развојним 
планом 

Стручни актив за РП и 
учесници евалуације 

Током целе 
године 

 Анализа урађених евалуација Стручни актив за РП Непосредно 
после 
планиране 
евалуације 

 Израда извештаја стручног актива за 
РП за састанке педагошког колегијума 

Стручни актив за РП Према 
потреби 

 Израда полугодишњег и годишњег 
извештаја стручног актива за РП 

Стручни актив за РП XII, VI 

Информисање Презентација резултата периодичних 
евалуација 

Стручни актив за РП, 
ВОВ и директор ПУ 

Непосредно 
после 
планиране 
евалуације 

 Презентација резултата евалуације 
рада стручног актива за РП 

Стручни актив за РП, 
ВОВ и директор ПУ, 
савет родитеља и 
јединица локалне 
самоуправе 

XII, VI 
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9.2.1. АКЦИОНИ ПЛАН СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ЗА 
2021./2022.г. 

 
Област: Васпитно – образовни рад 
 
Приоритет: Физичка средина подстиче учење и развој деце (1.1.) 
Развојни циљ: У осмишљавању и обогаћивању физичке средине учествују деца, 
родитељи и васпитачи (1.1.3.) 
Задатак : Промена физичке средине на основу података добијених итрвјуисањем деце и 
анкетирањем родитеља   
 
План активности 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ ЗАДУЖЕНА 

ОСОБА 

УЧЕСНИЦИ 

Осмислити садржај интервјуа за 
децу и анкете за родитеље (групе 
пред полазак у школу у језгру 
промена ) 

                   

                X  

Радна група 
Тима за 
самовредновање 

Чланови Тим за 
самовредновање 

Дефинисање начина спровођење 
интервјуа и анкете 

               

                X 

Радна група 
Тима за 
самовредновање 

Чланови Тим за 
самовредновање 

Интервјуисање деце и анкетирање 
родитеља 

  

                XI   

 Чланови Тим за 
самовредновање 

Деца, 
родитељи,васпитачи, 

мсв, ,пп служба 

Анализа података добијених на 
основу спроведених интервјуа и 
анкета 

Након 
интервјуисања и 
анкетирања 

Чланови Тим за 
самовредновање 

Васпитачи, мсв, ,пп 
служба 

Обједињавање података добијених 
анализом интервјуа и анкета и 
извођење закључака 

Након анализе 
података 

Тим за 
самовредновање  

Чланови Тим за 
самовредновање 

Системским праћењем и 
посматрањем деце у осталим 
васпитним групама језгра промене 
уважити њихове потребе , 
интересовања и жеље у 
обогаћивању физичке средине и 
анкетирањем родитеља 

 

                X 

Радна група 
Тима за 
самовредновање 

Чланови Тим за 
самовредновање 

Дефинисање начина праћења и 
посматрања деце и анкетирање 
родитеља 

 

                X 

Радна група 
Тима за 
самовредновање 

Чланови Тим за 
самовредновање 
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Анализа података добијених 
праћењем и посмарањем деце и 
анкетирањем родитеља 

Након 
праћења,посматрања 
и анкетирања 

Чланови Тим за 
самовредновање 

Деца, родитељи,  
васпитачи, мсв, пп 
служба,  

Обједињавање података добијених 
анализом посматрања и праћења 
деце и анкетирањем родитеља и 
извођење закључака 

Након анализе 
података 

Тим за 
самовредновање 

Чланови Тим за 
самовредновање 

Упознавање чланова ВО већа са 
добијеним подацима 

Након 
обједињавања 
података 

Тим за 
самовредновање 

Чланови во већа 

Планирање обогаћивања физичке 
средине у језгру промена 

Након  упознавања 
чланова ВО већа са 
добијеним подацима 

Запослени у 
објектима 

Деца, родитељи,  
васпитачи, мсв, пп 
служба, л.заједница 

Уређење простора Након предходно 
реализованих 
активности 

Васпитачи, мсв, 
пп служба 

Деца, родитељи,  
васпитачи, мсв, пп 
служба, л.заједница 

 

 
ОБЛАСТ: ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ 
  
 
Приоритет бр.1 : Установа је сигурна и безбедна средина (2.1.1.) 

Развојни циљ: Обезбеђивање квалитетнијих и безбеднијих услова за рад.             Задатак 
: До краја 2022.г. ангажовати личне пратиоце за децу на основу решења Интересорне 
комисије. 
 

 

План активности 

 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ ЗАДУЖЕНА 

ОСОБА 

УЧЕСНИЦИ 

Успостављање сарадње са 
надлежним институцијама 

До 31.12.2022. Психолог 

и 

Директор ПУ 

Директор ПУ,  
секретар, стручна 

служба, родитељи и 

представници 
институција 
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Избор личног пратиоца До 31.12.2022. Представници 
надлежних 

институција 

Представници 
надлежних 

институција и 
кандидати за личне 

пратиоце 

Дефинисање улоге и одговорности 
личног пратиоца 

По ступању 
пратиоца на 

дужност 

Представници 
надлежних 

институција и 
стручна служба 

Представници 
надлежних 

институција,  
стручна служба и 
лични пратилац 

Продужење ангажовања личног 
пратиоца након ревизије 
Интересорне комисије 

Након истека 
важећег решења 

Интересорне 
комисије 

Водитељ тима за 
инклузију 

и интересорна 
комисија 

Водитељ тима за 
инклузију 

и интересорна 
комисија, родитељ и 

лични пратилац 

 

 

Приоритет бр.2 : Установа сарађује са породицом и локалном заједницом ( 2.3.) 
 
Развојни циљ: Програм сарадње са породицом развија се на основу испитивања потреба 
, могућности и интересовања породице ( 2.3.1.) 
 
Задатак : До краја 2022. утврдити  потребе , могућности и интересовања породице на 
нивоу сваке васпитне групе увидом у извештај Тима за самовредновање 

 

План активности 

 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ ЗАДУЖЕНА 

ОСОБА 

УЧЕСНИЦИ 

Промовисање Нових основа 

„ Године узлета“активним 
учешћем родитеља 

                   

             ТГ  

Васпитачи, мсв, 
стручна служба 

Васпитачи, мсв и 
родитељи  

Информисање породице о плану 
партнерства у складу са Новим 
основама 

               

             IX , X 

Васпитачи, мсв, 
пп служба 

Васпитачи, мсв и 
родитељи 
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Развијање програма сарадње са 
породицом кроз план партнерства 

             Т.Г.  Васпитачи, мсв, 
пп служба 

Васпитачи, мсв, пп 
служба 

 

 

Приоритет бр.3 : Установа је сигурна и безбедна средина (2.1.) 

Развојни циљ : У установи се остварује програм заштите деце од насиља, 
дискриминације, злостављања и занемаривања (2.1.2.) 
Задатак : До краја 2022.г. планирати и реализовати разноврсне активности у оквиру 
програма заштите деце од насиља, дискриминанције, злостављања и занемаривања 
 

План активности 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ ЗАДУЖЕНА 

ОСОБА 

УЧЕСНИЦИ 

Израда Програма заштите деце од 
насиља, дискиминације, 
злостављања и занемаривања 

Почетком радне 
године 

Координатор 
Тима за заштиту 
деце од насиља, 
дискиминације, 
злостављања и 
занемаривања 

Чланови Тима за 
заштиту деце од 

насиља, 
дискиминације, 
злостављања и 
занемаривања 

Реализација активности планираних 
Програмом заштите деце од 
насиља, дискриминације, 
злостављања и занемаривања  

Током радне године Носиоци 
активности  
планирани 
Програмом 
заштите деце од 
насиља, 
дискиминације, 
злостављања и 
занемаривања 

Учесници 
планирани 

Програмом заштите 
деце од насиља, 
дискиминације, 
злостављања и 
занемаривања 

Израда годишњег извештаја о 
реализованим активностима  

На крају радне 
године 

Координатор 
Тима за заштиту 
деце од насиља, 
дискиминације, 
злостављања и 
занемаривања 

Чланови Тима за 
заштиту деце од 

насиља, 
дискиминације, 
злостављања и 
занемаривања 

 
Област: Професионална заједница учења 
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Приоритет: Установа је место континуираних промена , учења и развоја . (3.4)  
 
Развојни циљ : Установа је место заједничког учења са колегама, критичког 
преиспитивања и вредновања праксе вртића који се одвијају у планирано време. (3.4.1.) 
 
Задатак :  До 31.08.2022. имплементирати Нове основе планом ширења од језгра 
промена ка осталим вртићким заједницама учења. 
 
 
План активности 

 
АКТИВНОСТ ВРЕМЕ ЗАДУЖЕНА 

ОСОБА 

УЧЕСНИЦИ 

Формирање тима за 
имплементацију ОП ка осталим 
вртицким заједницама 

            XII Чланови језгра промена  
, ментори,  стручна 
служба и руководиоци 
вртићких заједница 

Чланови језгра 
промена  , ментори,  

стручна служба , 
руководиоци и 

чланови вртићких 
заједница 

Израда оперативног плана рада 
вртићких заједница 

XII Чланови језгра промена  
, ментори,  стручна 
служба и руководиоци 
вртићких заједница 

Чланови језгра 
промена  , ментори,  

стручна служба , 
руководиоци и 

чланови вртићких 
заједница 

Менторски рад у вртићким 
заједницама : 
 
-Јачање компетенција 
практичара за рефлексивни 
приступ пракси 
-Посете језгру-рефлексија и 
хоризонтална размена 

-Посете вртићких заједница 

-Увођење промена у радне собе, 
заједничке просторе и дворишта 
у складу са Основама програма 
поштујући специфичности 
вртића и васпитних група 
 

            

 

I 2022. и  Т.Г. 

 

 

I 2022. и  Т.Г. 

 

       Т.Г. 

    IX , X и Т.Г. 

        

 

 

 

Ментори,  руководиоци 
вртићких заједница и 

стручна служба 

 

 

 

 

 

 

 

Ментори,  
руководиоци, 

стручна служба и 
чланови вртићких 

заједница 
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-Презентације процеса и 
резултата промена 
 
-Промовисање Нових основа 
родитељима и јединици локалне 
самоуправе 

Ментори,  
руководиоци, стручна 
служба и чланови 
вртићких заједница 

Чланови језгра 
промена, чланови 

вртићких заједница, 
родитељи и чланови 
локалне заједнице 

 
 

Област: Управљање и организација 

  

Приоритет: Руковођење директора је  функцији унапређивања рада установе (4.3.) 

Развојни циљ: Директор планира лични професионални развој на основу 
самовредновања свога рада и резултата спољашњег вредновања  

Задатак:  До 31.12.2022.г. директор сваке радне године самовреднује свој рад на основу 
Правилника о стандардима компетенција директора установа васпитања и образовања и 
резултата спољашњег вредновања, на основу чега израђује лични план професионалног 
развоја  

 

План активности: 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ ЗАДУЖЕНА  

ОСОБА 

УЧЕСНИЦИ 

Самовредновање рада директора 
коришћењем Правилника о 
стандардима компетенција 
директора установа васпитања и 
образовања и резултата 
спољашњег вредновања 

 На почетку сваке 
радне године 

Директор  Директор 

Израда Плана личног 
професионалног развоја 
директора на основу података 
добијених самовредновањем 

На почетку сваке 
радне године 

Директор Директор 
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9.3.ГОДИШЊИ  ПЛАН РАДА TIMA ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И 
РАЗВОЈ УСТАНОВЕ  ЗА РАДНУ 2021./22г. 

 
Активности тима за обезбеђивање квалитета радне 2021.22.г. ће се односити на 
имплементацију НОП Године узлета у језгру промене вртића и од језгра промене 
ка осталим вртићким заједницама ПУ ''Младост''. 

 
 

Активости које се предузимају у језгру 

Активност Носиоци Учесници 
Менторство у трајању од 6 
месеци 

Координатор Чланови језгра промене 

Састанци тима језгра и стручне 
службе једном недељно између 
менторских састанака – 
хоризонтална размена, 
рефлексија... 

Стручна служба Чланови језгра промене 

Израда оперативног плана рада: 
теме којима ће се чланови језгра 
бавити, начини рада, носиоци, 
временска динамика (септембар) 

Стручна служба Чланови језгра промене 

Јачање компетенција практичара 
за рефлексивни приступ пракси-
читање литературе, похађање 
програма стручног усавршавања 
и ван ње (ТГ) 

Стручна служба Чланови језгра промене 

Презентације процеса и резултата 
промене (анализа снимака, 
документације, непосредног 
учешћа у заједничком 
истраживању праксе, размене 
материјала...) (ТГ) 

Стручна служба Чланови језгра промене 

Активно учешће родитеља и 
локалне заједнице у 
имплементацији НО 

Чланови језгра 
промене 

Чланови језгра 
промене, родитељи и 
локална заједница 

 

Активости које се предузимају од језгра промене ка другим вртићким заједницама: 

 

Начин ширења се одвија по принципу менторског рада. Сваки вртић има своје менторе 
који су чланови вртића језгра промене.Ментори ће се бирати на основу принципа 
добровољности и личне процене спремности за менторски рад. 

Активност Носиоци Учесници 
Формирање тима за имплементацију ОП на 
остале вртићке заједнице   (децембар) 

Координатор и 
стручна служба 

Чланови језгра 
промене и чланови 
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вртићких 
заједница  

Менторски рад у вртићима (од јануара 2022 до 
31.08.2022год) 
 
1.Јачање компетенција  практичара за 
рефлексивни приступ пракси 
2.Посете језгру-рефлексија и хоризонтална 
размена 
3.Посете вртићких заједница 
 
4.Увођење промена у радне собе, заједничке 
просторе и дворишта у складу са Основама про-
грама поштујући специфичности вртића и 
васпитних група 
 
5.Презентације процеса и резултата променa 
 
6.Промовисање Нових основа 
родитељима и ЈЛС 
 
 

Ментори, 
стручна 
служба, 
руководиоци 
вртићких 
заједница  
 

Чланови језгра 
промене и чланови 
вртићких 
заједница 
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9.4.ГОДИШЊИ ПЛАН ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

за 2021./22.- годину 

 

 

 

 

 

 

 

ЦИЉ 

Учествовање свих чланова Тима  у изради  Годишњег плана   Тима за самовредновање 
Годишњег плана самовредновања, и Акционог плана рада Тима за самовредновање 
 Реализовање планираних активности и поштовање рокова предвиђених за њихову 
реализацију. 

АКТИВНОСТИ Планирање. 

ЗАДАЦИ 

 
НОСИОЦИ 

ВРЕМЕ  
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Учешће чланова Тима у изради Годишњег 
плана Tима за самовредновање за 2021/ 
22..годину;  

Чланови 
и  координатор 

Тима 

01.09.-07.09.2021. 

Усвајање  Годишњег плана Тима за 
самовредновање за   
2021/ 22. годину; 

До  07. 09.2021.  

Учешће чланова Тима у израдиГодишњег 
плана  самовредновања за  2021/22..годину; 

01.09.-07.09.2021. 

Усвајање Годишњег плана  самовредновања за  
2021/ 22. годину; 

До .09.09. 2021. 

Учешће чланова Тима у изради Акционог 
плана Тима за самовредновање за радну 
2021/2022. годину, и усвајање истог; 

 

01.-07.09.2021. 

Усаглашавање Годишњег плана  
самовредновања са Планом унапређења 
квалитета рада ПУ „Младост“ и Развојним 
планом ПУ “Младост“.  

До 07..09.2021. 

Израда месечних планова рада Тима за 
сомовредновање; 

Током радне 
2021/2022. 

ИСХОДИ 
Ангажованост и активно учешће свих чланова Тима; 
Унапређен тимски рад; 

НАЧИН 
ПРАЋЕЊА 

Увид у записник; 
Увид у Годишњи план  самовредновања, Годишњи план рада Тима за самовредновање 
и Акциони план Тима за самовредновање.. 
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ЦИЉ 
Унапређивање квалитета рада Тима, разумевање самовредновања као механизма за 
побољшање рада установе . 

АКТИВНОСТИ Припремне активности. 

ЗАДАЦИ 

 
НОСИОЦИ 

ВРЕМЕ  
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Конституисање Тима. Чланови Тима 
 

До 09..09.2021. 
Упознавање нових чланова Тима са 
досадашњим радом Тима и подела задужења 
члановима Тима. 

 Координатор 
Тима и чланови 
Тима 

 

Подизање мотивације запослених за 
критичким сагледавањем сопствене праксе. 

ИСХОДИ 
Квалитетан Тим; благовремене и сврсисходне реализације планираних активности, 
развијена култура самовредновања. 

НАЧИН 
ПРАЋЕЊА 

Увид у  записник Тима за самовредновање. 

ЦИЉ 
Поштовање временскединамике реализације планираних активности. 
Унапређивање сарадње са свим стручним телима на нивоу Установе. 

АКТИВНОСТИ Реализација планираних активности. 

ЗАДАЦИ 

 
НОСИОЦИ 

ВРЕМЕ  
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Реализација активности планираних Aкционим 
планом рада Тима. 

Сви субјекти 
наведени  у 
Годишњем 
плану   

 

Сарадња Тима за самовредновање са стручним 
активима, тимовима и комисијама  на нивоу 
Установе. 

Тим за  
самовредновање, 
координатори  
Тимова и 
председници 
Комисија и 
Актива 

Током радне 
2021/2022. 

 

ИСХОДИ 

Сврсисходна умреженост свих стручних тела- актива, тимова, комисија на нивоу ПУ 
„Младост“. 
Активно учешће свих запослених ПУ у реализацији планираних активности; Развијени 
људски ресурси и партнерство. 

НАЧИН 
ПРАЋЕЊА 

Увид у месечне планове, месечне извештаје, полугодишње извештаје и годишњи 
извештај рада Тима. 
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9.4.1.ГОДИШЊИ ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА И АКЦИОНИ ПЛАНОВИ ЗА 
2021./22. ГОДИНУ 

 
 
 

1. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД 
 

СТАНДАРД 1.1. Физичка средина подстиче учење и развој деце. 

ИНДИКАТО
Р 

1.1.3. У осмишљавању и обогаћивању физичке средине учествују 
деца, родитељи и васпитачи. 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 
РЕАЛИ-
ЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ ИСХОДИ 

ИНСТРУ-
МЕНТИ и 
технике 

самовредновањ
а 

1.Осмишљавање 
садржаја 
Интервјуа за 
децу узраста 
пред полазак у 
школу и 
формулисање 
садржаја Анкете 
за родитеље ( у 
„Језгру 
промене“ 
2.Дефинисање 
начина 
спровођења 
интервјуа. 
3.Интервјуисањ
е деце и 
анкетирање 
родитеља. 
4.Анализа 
података  
добијених на 
основу 
спроведених 
интервјуа  са 
децом и анкета 
за родитеље. 
5.Обједињавање 
података 
добијених 

 
 
 

1.До 
01.10.2021. 

 
 
 
 

2.Након  
осмишљавања 
интервјуа и 
анкете. 

 
3.Новембар 
2021. 

 
 
 

4.Након 
интервјуисањ

а и 
анкетирања. 

 
 
 

5.Након  
анализе 
података. 

 

1,2.Радна група 
ТЗС 
 
 
 
 
3.Деца, 
родитељи, 
васпитачи, мсв 
 
 
 
 
 
 
 
4.Радна група 
ТЗС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осмишљени 
интервјуи, 
формулисане 
анкете, а 
потом  
спроведени у 
васпитно-
образовној 
пракси. 
 
 
Обједињени, 
анализирани  
Инструменти
, изведени 
закључци. 
 
 
 
 
Промењена  
и обогаћена 
физичка 
средина. 
 
 
 
 
 
 

.Радни 
материјал 
добијен од 
васпитача 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Интервјуи 
и  анкета 
 
(интервјуисање 
и анкетирање) 
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анализом 
интервјуа и 
анкета и 
извођење 
закључака. 
6.На основу  
посматрања  и 
праћења деце у 
педагошкој 
пракси, у 
осталим 
васпитним 
групама у 
оквиру Језгра 
промене, уочити 
дечје потребе, 
могућности, 
интересовања и  
начине на који 
уче у контексту 
физичке 
средине као“ 
трећег 
васпитача“ ; 
анкетирати 
родитеље.деце; 
6а)Одабрати 
врсту, технику и 
инструмент 
посматрања 
деце и начин 
спровођења 
анкете. 
7.Анализа 
добијених 
података након 
посматрања и 
праћења деце и 
анкетирања 
родитеља. 
8. Упознавање 
чланова во- већа 
са добијеним 
резултатима. 
 
9. Прикупљање 
доказа о 
реорганизацији  
и  промени 
физичке 

 
 
 
 
 
 

6. Октобар 
2021. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6а)Октобар 
2021. 

 
 

7.Након 
посматрања и 
анкетирања. 

Новембар 
2021. 

 
8.Након 
добијања 

резултата и 
извођења 

закључака. 
 
 

.9.Након 
измене 

физичке 
средине. 

5Тим за 
самовредновањ

е 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.Радна група 
ТЗС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6а)Педагог, 
психолог 

васпитачи, мсв 
 
 
 
 

7.Радна група 
ТЗС 

 
 
 
 

8.Тим за 
самовредновањ

е 
 
 
 

9.Радна група 
ТЗС  

 

 
Чланови во-
већа 
упознати са 
резултатима. 
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средине у виду 
фото-записа. 

 

 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН 

СТАНДАРД 
1.1. Физичка средина 
подстиче учење и развој 
деце. 

1.1.3. У осмишљавању и 
обогаћивању физичке средине 
учествују деца, родитељи и 
васпитачи. 

ЦИЉЕВИ  Реорганизовање и обогаћивање физичке средине  

АКЦИЈА 

1. Осмишљавање и формулисање садржаја интервјуа за децу и 
анкете за родитеље. 

2. Припрема инструмента (интервју и анкета). 
3. Спровођење инструмената у пракси. 
4. Анализа података добијена на основу спроведених 

инструмената. 
5. Обједињавање добијених података и извођење закључака. 
6. Одабирање врсте, технике, инструмента посматрања и 

спровођење истих у вор-у. 
7. Анализа података добијених посматрањем и анкетирањем. 

    8.  Упознавање чланова во-већа са добијеним резултатима. 
    9.      Прикупљање доказа о реорганизацији физичке средине у 
виду фото и видео-записа. 

ЗАДУЖЕЊА 

1,2. Радна група Тима  за самовредновање 
3.Васпитачи, мсв, Тим за самовредновање 
4,5.Тим за самовредновање 
6,6а.Пп-служба, васпитачи, мсв 
7,8.Тим за самовредновање 
9.Васпитачи, мсв, Тим за самовредновање 

 
 

 

РЕСУРСИ 

 
 
ЉУДСКИ 
 

1. Деца, родитељи, васпитачи, чланови Тима 
за самовредновање 

2. Тим за самовредновање 
3. Деца, родитељи, васпитачи и мсв, пп-

служба 
4. Васпитачи и мсв, пп-служба 
5. Тим за самовредновање 
6. Васпитачи, мсв, пп-служба 
7. Тим за самовредновање 
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8. Чланови во-већа 
9. Васпитачи, мсв 

МАТЕРИЈАЛНИ 

1. Садржај интервјуа и анкете 
2. Припремљени  интервјуи  и анкете 
3. Спроведени  инструменти у вор-у 
4. Архива Тима за самовредновање, Архиве 

ПП-службе 
5. Исто 
6. Одабране технике, инструменти 

посматрања, анкете 
7. Архива Тима за самовредновање 
8. Записник са во-већа 
9. Фото и видео-записи 

ВРЕМЕНСКИ 
РОК 

1,2,Октобар 2021., 3.Новембар 2021.,4.Након интервјуисања и 
анкетирања, 5.Након анализе података,6.6а.Октобар 2021.,7.Након 
посматрања и анкетирања(Новембар2021.), 8.Након добијених 
резултата и извођења закључака, 9. Након измене физичке 
средине(простора)  

ПРАЋЕЊЕ 
1-9.  Увид уАрхиву Тима за самовредновање, Увид у архиву ПП-
службе и увид у Записник во-већа, фото и видео-записи. 
 

ДОКАЗИ 
УСПЕХА 

- Начињени  инструменти: интервју за децу и анкета за 
родитеље,одабране технике и инструменти  посматрања 
-Спроведени инструменти у во-пракси, Начињени извештаји  о 
томе 
-Обавештени чланови во-већа 
-Реорганизована и обогаћена физичка средина 

 

 

 

 

2. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ 
 

СТАНДАРД 2.1. Установа је сигурна и безбедна средина. 

 

ИНДИКАТОР 
2.1.1.Остваривање програма социјалне, превентивно – здравствене 
заштите и исхране доприноси сигурности и безбедности деце. 
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АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 
РЕАЛИ-
ЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ ИСХОДИ 

ИНСТРУ-
МЕНТИ и 
технике 

самовредновања 

Утврдити број 
ангажованих личних 

пратилаца деце у 
односу на решења 

ИРК  

Током 
године 

Тим за 
инклузивно 
образовање 

Утврђен је број 
ангажованих 

личних 
пратилаца деце у 

односу на 
решења ИРК 

Архива Тима за 
инклузивно 
образовање 

 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН  

 

СТАНДАРД 2.1.Установа је сигурна и 
безбедна средина. 

2.1.1.Остваривање програма 
социјалне, пствене заштите и 
исхране доприноси сигурности и 
безбедности деце. 
 

ЦИЉЕВИ 
Обезбеђивање квалитетнијих и безбеднијих услова за рад 
ангажовањем личних пратилаца за децу у односу на решења ИРК. 
 

АКЦИЈА 
1.Утврдити број ангажованих личних пратилаца деце у односу на 
решења ИРК 

ЗАДУЖЕЊА 1.Тим за инклузивно образовање и Тим за самовредновање 

РЕСУРСИ 
ЉУДСКИ 

1.Чланови Тима за инклузивно образовање и 
Тима за самовредновање 

 

МАТЕРИЈАЛНИ 
1.Архива Тима за самовредновање, Архива Тима 
за инклузивно образовање, Решења ИРК 

ВРЕМЕНСКИ 
РОК 

1. На почетку и на крају радне 2021/22. 

ПРАЋЕЊЕ 
1.Увид у архиве наведених тимова,решења ИРК и извештај 
Тима за инклузивно образовање о броју ангажованих личних 
пратилаца 

ДОКАЗИ 
УСПЕХА 

1.Извештај Тима за инклузивно образовање о броју 
ангажованих личних пратилаца за децу у односу на решења 
ИРК 
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СТАНДАРД 2.3. Установа сарађује са породицом и локалном заједницом. 

 

ИНДИКАТОР 
2.3.1..Програм сарадње са породицом развија се на основу 
испитивања потреба, могућности и интересовања породице. 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 
РЕАЛИ-
ЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ ИСХОДИ 
ИНСТРУ-МЕНТИ и 

технике 
самовредновања 

Испитати 
потребе, 

интересовања и 
могућности 

породице у циљу 
успешније 
сарадње.  

Септембар 
и октобар 
2021.  

Васпитачи, 
мсв 

Испитане 
потребе, 

могућности и 
интересовања 

сваке 
породице. 

Анкетирање/анкета и 
остале 

технике/инструменти 
које одаберу 

васпитачи и мсв. 

 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН  

 

СТАНДАРД 
2.3. Установа сарађује са 
породицом и локалном 
заједницом. 

2.3.1. Програм сарадње са 
породицом развија се на основу 
испитивања потреба , 
могућности и интересовања 
породице. 
 

ЦИЉЕВИ 
 
Развијање програма сарадње са породицом кроз испитивање њених 
реалних потреба, могућности, интересовања. 

АКЦИЈА 
1.Испитати потребе, могућности, интересовања породице 
2.Одабирање технике/инструмента помоћу ког ће се наведено 
испитати и дистрибуирање инструмента 
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3.Прикупљање, преглед и анализа података добијених 
инструментом 
4.Приказивање резултата кроз сачињен извештај  

ЗАДУЖЕЊА Тим за самовредновање и Радна група истог тима, васпитачи, мсв 

РЕСУРСИ 

ЉУДСКИ 
1.Чланови Тима за самовредновање, васпитачи, 
мсв 

 

МАТЕРИЈАЛНИ 
1.Архива Тима за самовредновање, архива 
Стручног актива за развојно планирање, 
начињен  инструмент 

ВРЕМЕНСКИ 
РОК 

2. На почетку радне 2021/22. , током  године 

ПРАЋЕЊЕ 
1.Увид у архиве наведених ТЗС и САРП, документацију 
васпитача и мсв 

ДОКАЗИ 
УСПЕХА 

1.Извештај Тима за самовредновање о развијању програма 
сарадње... 

 

 

 

3.ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЈЕДНИЦА 
УЧЕЊА 

 

СТАНДАРД 3.4. Установа је место континуираних промена, учења и развоја. 

ИНДИКАТО
Р 

3.4.1. Установа је место заједничког учења са колегама, критичког 
преиспитивања и вредновања праксе вртића који се одвијају у 
планирано време. 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 
РЕАЛИ-
ЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ ИСХОДИ 
ИНСТРУ-МЕНТИ и 

технике 
самовредновања 

1.Повезати се у 
истраживачку 
заједницу која 
гради квалитет  
кроз дијалог и 
узајамну 
подршку 
 
2.Утврдити да 
ли су Основе 
програма ... 
„Године 
узлета“ 

Током 
радне 
2021/22. 
 
 
 
До 
31.08.202
2. 

1.Вртићке 
заједнице 
учења 
 
 
 
 
2.Тим за 
самовреднова
ње 
 
    

1.Унапређене  
професионалн
е 
компетенције 
и унапређен 
квалитет рада 
ПУ 
 
 
2.Извршена 
имплементаци
ја Основа 
програма 

1.Дискусија 
 
 
 
 
 
2.Архиве и 
записници са 
менторских 
састанака, састанака 
Језгра 
промене,презентациј
е, фото и видео-
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имплементира
не на нивоу ПУ 
на основу 
Оперативног 
плана ширења 

„Године 
узлета“ на 
нивоу ПУ...   
 
 

записи, План 
набавке средстава и 
материјала,Интерни 
инструмент  
 

 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН 
 

СТАНДАРД 
3.4.Установа је место 
континуираних промена, 
учења и развоја. 

3.4.3.Планирање и реализација 
стручног усавршавања 
остварује се на основу анализе 
потреба запослених установе и 
савремених токова образовног 
система. 
 

ЦИЉЕВИ 

1.Континуирано преиспитивање и вредновање праксе кроз 
заједничко учење, размену идеја и дискутовање. 
2.Имплементирање Основа програма предшколског васпитанја и 
образовања кроз Оперативни план ширења. 

АКЦИЈА 

1.Дијалог, дискусија, заједничке процене, учење са колегама 
2..Праћење примене Оперативног плана ширења од језгра промене 
ка осталим вртићким заједницама учења (формирање тимова за 
праћење) 
-Израда интерног инструмента  
-Примена истог 
-Квалитативна и квантитативна анализа и тумачење онога што нам 
прикупљени подаци говоре... 

ЗАДУЖЕЊА 
Тим за самовредновање, вртићке заједнице учења 
 

РЕСУРСИ 

ЉУДСКИ 
1.Чланови Тима за самовредновање, пп-служба, 
вртићке заједнице учења 

 

МАТЕРИЈАЛНИ 
Записници са састанака Језгра промене и 
менторских састанака, стручна литература, фото 
и видео-записи  посета тзв. Кластер-центрима 

ВРЕМЕНСКИ 
РОК 

1.Током радне 2021/22.,  
2. Децембар 2021.-формирање Тимова за праћење примене 
Оператив.плана ширења...  До 31.08.2022. имплементација Основа 
програма на нивоу ПУ 

ПРАЋЕЊЕ 
Увид у архиву ТЗС, увид у наведене записнике, увид у Оперативни 
план ширења 

ДОКАЗИ 
УСПЕХА 

1.Ојачане компетенције практичара за рефлексивни приступ пракси 
2.Имплементиране Основе програма „Године узлета“ на нивоу ПУ  
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4.ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

СТАНДАРД 
4.3. Руковођење директора је у функцији унапређивања рада 
установе. 

ИНДИКАТО
Р 

4.3.4. Директор планира лични професионални развој на основу 
самовредновања свог рада и резултата спољашњег вредновања. 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИ

-
ЗАЦИЈ

Е 

НОСИОЦИ ИСХОДИ 
ИНСТРУМЕНТ

И и технике 
самовредновања 

1.Самовредновањ
е рада директора 
на основу 
Правилника о 
стандардима 
компетенција 
директора 
установа 
васпитања и 
образовања и 
израда Плана 
личног 
професионалног 
развоја. 
2.Архивирање 
истог. 

1.До 
09..09. 
2021.. 

 
 
 
 
 
 
 

2.До  
09..09. 
2021. 

1.Директор 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Тим за 
самовредновањ
е 

 
 
1.Подаци 
добијени 
самовредновање
м и начињен 
План личног 
професионалног 
развоја. 
 
 
 
 
2.План личног 
професионалног 
развоја 
директора је 
архивиран. 
 
 
 
 

1.Правилник о 
стандардима 
компетенција 
директора 
васпитно-
образовних 
установа, 
План личног 
професионалног 
развоја 
директора. 
 
 
2.Архива Тима 
за 
самовредновање
, СА за развојно 
планирање 
 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН 
 

СТАНДАРД 
4.3.Руковођење директора је у 
фунцији унапређења рада 
установе. 

4.3.4Директор планира лични 
професионални развој на 
основу самовредновања свог 
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рада и резултата спољашњег 
вредновања. 
 

ЦИЉЕВИ 
 
Спровођење ефикасног процеса самовредновања сопственог рада. 
 

АКЦИЈА 

 
1.Самовредновање рада директора на основу Правилника о 
стандардима компетенција директора установа васпитања и 
образовања и израда Плана личног професионалног развоја. 
2. Архивирање истог. 

ЗАДУЖЕЊА 
1.Директор 
2. Тим за професинални развој, Тим за самовредновање и Стручни 
актив за развојно планирање 

РЕСУРСИ 

ЉУДСКИ 
1.Директор 
2.Наведени тимови и стручни актив 

 

МАТЕРИЈАЛНИ 

1.План личног професионалног развоја 
директора, Правилник о стандардима 
компетенција директора установа васпитања и 
образовања 
2.Архиве наведених тимова и стручног актива 

ВРЕМЕНСКИ 
РОК 

До 09..09.2021. 

ПРАЋЕЊЕ 
Увид у План личног професионалног развоја директора, Правилник 
о стандардима..., архиве наведених тимова и стручног актива 

ДОКАЗИ 
УСПЕХА 

1.План личног професионалног развоја директора за радну 2021/22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
ЗА РАДНУ 2021./22. 
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Област Активност Носиоци Време 

Планирање и 
програмирање 

-Израда годишњег плана рада тима за 
ИО 

 

 

Координатор 
тима 

 

 

VIII,IX 

 

 

Праћење и 
усмеравање 
развоја деце 

Идентификовање деце са тешкоћама у 
развоју и деце из осетљивих 

друштвених група, пружање подршке 
деци кроз индивидуални рад и 

саветодавни рад са 
родитељима/старатељима/хранитељима, 
праћење и евидентирање развоја деце и 

ефеката пружане подршке 

Стручна служба 
васпитачи 

 
 
 
 
 

 

 

 

IX и ТГ 

 

 

 

Сарадња са 
родитељима 

Испитивање потреба родитеља и 
пружање адекватне подршке кроз 

саветодавне и индивидуалне разговоре 

Стручна служба ТГ 

Сарадња са 
васпитачима 

Пружање подршке у оквиру детекције 
деце са тешкоћама у 

развоју,информисање васпитача о деци 
којој је потребна подршка у оквиру 
транзиционих састанака и могућим 
начинима пружања подршке током 

боравка детета у вртићу 

Стручна служба ТГ 

Сарадња са 
ИРК 

Упућивање деце којој је потребна 
додатна подршка на ирк, слање захтева 
за ревизију решења ирк (полугодишња 

и годишња) а на основу извештаја о 
праћењу развоја деце 

Координатор 
тима, ирк 

ТГ 

Сарадња са 
ош ''Х.Пинки'' 

Успостављање сарадње са 
координатором тима за инклузивно 

образовање ош ''Х.Пинки'', сарадња са 
дефектолозима, информисање о 

напредовању деце која су на додатној 
подршци (полугодишњи и годишњи 

извештаји дефектолога) у ош ''Х.Пинки'' 

Координатор 
тима, ош 

''Х.Пинки'' 

ТГ 
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а похађају ПУ ''Младост'',слање захтева 
за додатну подршку на основу решења 

ирк 

Сарадња са 
ЦСР 

Успостављање сарадње са 
координатором за личне пратиоце за 

децу која похађају ПУ ''Младост'' 

Координатор 
тима, цср 

 

Сарадња са 
личним 

пратиоцима 

-Праћење реализације пружања услуге 
личног пратиоца а на основу плана 

услуга цср 

пп служба, 
васпитачи 

ТГ 

Стварање 
безбедне 
средине 

 

 

 

-Обезбеђивање услова за боравак детета 
у групи, по потреби ангажовање личног 
пратиоца уз јасно дефинисану подршку 
коју треба да пружа детету, стварање и 

неговање климе прихватања и 
толеранције 

Чланови тима, 
васпитно 

особље, ирк, 
локална 

самоуправа, цср 

 

ТГ 

Сарадња са 
комисијом за 
упис деце и 
службом за 

пзз 

Преглед поднете медицинске 
документације деце при упису, 

разговори са родитељима, избор и 
прилагођавање адекватног смештаја 

деце у ПУ ''Младост'' према потребама 
деце и родитеља  

Стручна 
служба, служба 

за пзз 

VI и VIII и ТГ 

 

Транзиција 
деце којој је 

потребна 
подршка 

-Одржавање транзиционих састанака са 
основним школама и васпитачима 

Стручне службе 
ПУ и основних 

школа, 
васпитачи 

VI и VIII 

 

Стручно 
усавршавање 

Похађање семинара, стручних скупова, 
конференција, размена искуства са 

другим ПУ 

 

Чланови тима 

 

ТГ 

Евалуација 
рада тима 

 

-Извештаји о раду тима за ИО 

 

 

Координатор 
тима 

 

- 

-Полугодишњи 

-Годишњи 
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9.5.1. ТРАНЗИЦИОНИ ПЛАН УСТАНОВЕ  

1. адаптације новопримљене деце на предшколску установу 
2. преласка деце из једне васпитне групе у другу 
3. за децу којој је потребна додатна подршка 
4. преласка деце из предшколске установе у школу 

1.ТРАНЗИЦИОНИ ПЛАН АДАПТАЦИЈЕ  НОВОПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ НА 
ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ   

 

Ред.
бр. 

 

Активност Носиоци Време  

1. Припрема ПУ  

1.1. Организација простора и  
опремање играчкама и 
материјално – техничким и 
дидактичким средствима у складу 
са узрастом и индивидуалним 
потребама деце на нивоу Установе  

Директор, 
главни васпитач, 
стручна скужба, 
васпитачи, МСВ 

VI – VIII, 
ТГ 

 

1.2. Активности на нивоу стручне 
службе (детекција деце којој је 
потребна додатна подршка при 
упису; припрема упитника: за 
родитеље (старатеље, хранитеље) 
– подаци о деци, за васпитаче – 
процена понашања детета у 
процесу адаптације и  упитник за 
детекцију деце којој је потребна 
додатна подршка; израда 
синопсиса радионице за родитеље 
(старатење, хранитеље) на тему 
адаптације; планирање динамике 
реализације родитељских 
састанака на тему адаптације; 
припрема едукативног материјала 
на тему адаптације за 
интерактивни пано за родитеље 
(старатеље, хранитеље);састанак 

Стручна служба  VIII, IX  
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са васпитачима  - информисање о 
препорукама надлежних 
институција за поједину децу;  
избор васпитача у складу са 
индивидуалним потребама детета 
и родитеља (старатеља, 
хранитеља);  праћење и евалуација 
адаптације; пружање додатне 
подршке деци која имају  тешкоће 
у адаптацији; подршка 
васпитачима у процесу адаптације 
у складу са исказаним потребама)   

1.3. Активности МСВ/васпитача 
(организација простора радне собе 
и опремање играчкама и  
материјално – техничким и 
дидактичким средствима у складу 
са узрастом и индивидуалним 
потребама деце; упознавање деце 
и родитеља (старатеља, 
хранитеља) са МСВ/васпитачима и 
радним простором пре поласка 
детета у Установу; прикупљања 
података о деци и породици путем 
упитника и индивидуалних 
разговора; реализација општих 
родитељских састанака 
(информисање родитеља 
(старатеља, хранитеља) о ритму 
дневних активности и  
препорукама за постепену 
адаптацију на основу којих се 
прави план адаптације са 
родитељима (старатељима, 
хранитељима) за конкретну 
васпитну групу, правилима 
понашања ПУ, функционисању 
тимова – Тим за заштиту деце од 
насиља, злостављања и 
занемаривања и Стручни тим за 
ИО и додатну подршку); 
планирање васпитно – образовног 
рада за адаптациони период; 

МСВ, васпитачи VIII,IX, 
ТГ 
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праћење и евалуација адаптације; 
израда нивоа и структуре васпитне 
групе, информисање родитеља 
(старатеља, хранитеља) о 
адаптационом периоду 
(индивидуални разговори, 
родитељски састанци, итд); 
сарадња васпитача и стручних 
сарадника у процесу адаптације у 
складу са исказаним потребама) 

2. Припрема породице   

2.1. Информисање родитеља 
(старатеља, хранитеља) о услугама 
које пружа ПУ приликом уписа  

Стручна служба  ТГ  

2.2. Упознавање деце и родитеља 
(старатеља, хранитеља) са 
васпитачима и простором вртића; 
попуњавање упитника и давање 
информација  о детету; учешће на 
едукативном родитељском 
састанку на тему адаптације, а 
потом и на информативном 
родитељском састанку где су 
родитељи (старатељи, хранитељи) 
упознати са свим битним 
информацијама везаним за полазак 
детета у вртић; пре и у току 
процеса адаптације родитељ 
(старатељ, хранитељ) добија 
правовремену стручну подршку 
(упознаје се са могућим током 
адаптације и променама код 
детета); родитељима 
(старатељима, хранитељима) је 
омогућено да бораве у васпитној 
групи уколико се то заједнички 
процени као корисно; размена 
информација између васпитача и 
родитеља (старатеља, хранитеља) 
о понашању детета током 
адаптационог периода и 
договарање мера за 

МСВ, васпитачи,  

ПП служба 

VIII, IX 

ТГ 
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превазилажење тешкоћа у 
адаптационом периоду; у складу 
са исказаним потребама у процес 
адаптације укључује се и 
педагошко – психолошка служба 

3. Припрема деце за адаптацију на 
ПУ 

   

 Упознавање детета са васпитачем 
и простором пре доласка у 
установу; родитељима 
(старатељима, хранитељима) се 
дају препоруке како да припреме 
дете за полазак у установу, деца на 
почетку адаптационог периода у 
установи бораве са одраслим 
члановима своје породице; 
васпитачи планирају и организују 
активности које мотивишу децу на 
активно укључивање у живот и 
рад установе 

Васпитачи,  

родитељи 
(старатељи, 
хранитељи) 

VIII, IX,  

ТГ 

 

 

2.ТРАНЗИЦИОНИ ПЛАН ПРЕЛАСКА ДЕЦЕ ИЗ ЈЕДНЕ ВАСПИТНЕ ГРУПЕ У 
ДРУГУ  

 

Ред.
бр. 

 

Активност Носиоци Време  

1. Припрема ПУ  

1.1. Припрема упитника за изјашњење 
родитеља (старатеља, хранитеља) о 
преласку деце у други објекат или 
васпитну групу и изјашњавање 
родитеља (старатеља, хранитеља) о 
истом 

Чланови 
Комисије за 
упис 

V  

1.1. Организација простора и  опремање 
играчкама и материјално – 
техничким и дидактичким 

Директор, 
главни васпитач, 

VI –VIII, 
ТГ 
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средствима у складу са узрастом и 
индивидуалним потребама деце   

стручна скужба, 
васпитачи, МСВ 

1.2. Активности на нивоу стручне 
службе (избор васпитача у складу са 
индивидуалним потребама детета и 
родитеља (старатеља, хранитеља);  
састанак са васпитачима  - размена 
информација и документације о 
претходном дечјем развоју и 
напредовању деце, са посебним 
акцентом на децу којој је потребна 
додатна подршка; праћење и 
евалуација адаптације; пружање 
додатне подршке деци која имају  
тешкоће у адаптацији; подршка 
васпитачима у процесу адаптације у 
складу са исказаним потребама)   

Стручна служба  VIII, IX  

1.3. Активности МСВ/васпитача 
(организација простора радне собе и 
опремање играчкама и  материјално 
– техничким и дидактичким 
средствима у складу са узрастом и 
индивидуалним потребама деце; 
упознавање деце и родитеља 
(старатеља, хранитеља) са 
МСВ/васпитачима и радним 
простором пре поласка детета у 
Установу; прикупљања података о 
деци и породици путем упитника и 
индивидуалних разговора и од 
васпитача код којих је дете 
боравило; реализација општих 
родитељских састанака 
(информисање родитеља 
(старатеља, хранитеља) о 
препорукама за постепену 
адаптацију на основу којих се прави 
план адаптације са родитељима 
(старатељима, хранитељима) за 
конкретну васпитну групу);  
планирање васпитно – образовног 
рада за адаптациони период; 

МСВ, васпитачи VIII, IX, 
ТГ 
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праћење и евалуација адаптације; 
израда нивоа и структуре васпитне 
групе; информисање родитеља 
(старатеља, хранитеља) о 
адаптационом периоду 
(индивидуални разговори, 
родитељски састанци, итд), сарадња 
васпитача и стручних сарадника у 
процесу адаптације у складу са 
исказаним потребама  

2. Припрема породице  

2.1. Упознавање породице и деце са 
васпитачима и простором вртића; 
родитељ (старатеља, хранитељ) 
попуњава упитнике  и даје 
информације о детету; родитељу 
(старатељу, хранитељу) је 
омогућено и учествује на општем 
родитељском састанку 
(информисање родитеља 
(старатеља, хранитеља) о 
препорукама за постепену 
адаптацију на основу којих се 
прави план адаптације са 
родитељима (старатељима, 
хранитељима) за дете које прелази 
у другу васпитну групу); пре и у 
току процеса адаптације родитељ 
(старатељ, хранитељ) добија 
правовремену стручну подршку 
(упознаје се са могућим током 
адаптације и променама код 
детета); родитељима 
(старатељима, хранитељима) је 
омогућено да бораве у васпитној 
групи уколико се то заједнички 
процени као корисно; размена 
информација између васпитача и 
родитеља (старатеља, хранитеља) 
о понашању детета током 
адаптационог периода и 
договарање мера за 

МСВ, васпитачи,  

Стручна служба 

VIII, IX 

ТГ 
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превазилажење евентуалних 
тешкоћа у адаптационом периоду; 
у складу са исказаним потребама у 
процес адаптације укључује се и 
педагошко – психолошка служба 

3. Припрема деце за адаптацију на 
ПУ 

   

 Упознавање детета са васпитачем 
и простором нове радне собе;  
деца на почетку адаптационог 
периода у установи бораве са 
одраслим члановима своје 
породице уколико се процени као 
корисно; васпитачи планирају и 
организују активности које 
мотивишу децу на активно 
укључивање у живот и рад 
установе  

Васпитачи,  

родитељи 
(старатељи, 
хранитељи) 

VIII, IX,  

ТГ 

 

 

 

3. ЗА ДЕЦУ КОЈОЈ ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА  

 

Ред.
бр. 

 

Активност Носиоци Време  

1. Припрема ПУ  

1.1. Припрема упитника за изјашњење 
родитеља (старатеља, хранитеља) о 
преласку деце у други објекат или 
васпитну групу и изјашњавање 
родитеља (старатељ, хранитељ) о 
истом 

Комисија за 
упис 

V  

1.2. Анализа постојеће документације о 
развоју детета и његовом 
напредовању  

Стручна служба ТГ  
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1.3. Избор васпитача  Директор у 
сарадњи са 
стручном 
службом 

VI  

1.4. Заједнички састанак  родитеља 
(старатеља, хранитеља), васпитача и 
стручних сарадника у циљу 
упознавања детета, размене 
података и планирања активности  

Стручни 
сарадници и 
васпитачи 

VIII   

1.5. Анализа приступачности вртића и 
прилагођености ентеријера и 
екстеријера индивидуалним 
потребама детета 

Директор, 
стручни 
сарадници и 
васпитачи 

VIII, ТГ  

1.6. Организација простора и  опремање 
играчкама и  материјално – 
техничким и дидактичким 
средствима у складу са 
индивидуалним потребама детета за 
које је планирана додатна подршка 

Директор, 
главни васпитач, 
стручна служба, 
васпитачи, МСВ 
у чијим грпама 
постоје деца 
којима је 
потребна 
додатна 
подршка 

VI –VIII, 
ТГ 

 

1.7. Активности на нивоу стручне 
службе (састанак са васпитачима  - 
информисање о препорукама 
надлежних институција за поједину 
децу; предлог избора васпитача у 
складу са индивидуалним 
потребама детета и родитеља 
(старатеља, хранитеља); израда 
плана адаптације за појединачно 
дете;  праћење и евалуација 
адаптације; пружање додатне 
подршке деци која имају тешкоће у 
адаптацији; подршка васпитачима у 
процесу адаптације у складу са 
исказаним потребама; сарадња са 
надлежним институцијама)   

Стручна служба  VIII, IX  
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1.8. Активности МСВ/васпитача 
(састанак са стручним сарадницима 
и родитељима (старатељима, 
хранитељима) ради прикупљања 
података о детету; индивидуални 
разговор са васпитачима код којих 
је дете претходно било у васпитној 
групи; увид у документацију детета; 
анализа препрека и ризика у 
окружењу и уклањање истих у 
циљу што квалитетнијег васпитно – 
образовног рада са дететом;  
организација простора радне собе и 
опремање играчкама и  материјално 
– техничким и дидактичким 
средствима у складу са узрастом и 
индивидуалним потребама детета;  
упознавање детета и родитеља 
(старатеља, хранитеља) са радним 
простором пре поласка детета у 
Установу; планирање васпитно – 
образовног рада за адаптациони 
период за конкретно дете;  примена 
препоручених стратегија за лакшу 
адаптацију детета у новој групи;  
праћење и евалуација адаптационог 
периода; информисање родитеља 
(старатеља, хранитеља) о 
адаптационом периоду и 
напредовању детета; сарадња 
васпитача и стручних сарадника у 
процесу адаптације у складу са 
исказаним потребама; размена 
података за писање плана подршке  

МСВ, васпитачи VIII, IX, 
ТГ 

 

 

2. Припрема породице  

2.1. Састанак са васпитачима и 
стручним сарадницима ради 
размене  информација о детету; 
упознавање детета и родитеља 
(старатеља, хранитеља) са радним 
простором пре поласка детета у 
Установу; пре и у току процеса 

МСВ, васпитачи,  

Стручна служба 

VIII, IX 

ТГ 
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адаптације родитељ (старатељ, 
хранитељ) добија правовремену 
стручну подршку (упознаје се са 
могућим током адаптације и 
променама код детета); 
родитељима (старатељима, 
хранитељима) је омогућено да 
бораве у васпитној групи уколико 
се то заједнички процени као 
корисно; размена информација 
између васпитача и родитеља 
(старатеља, хранитеља) о 
понашању детета током 
адаптационог периода и 
договарање мера за 
превазилажење тешкоћа у 
адаптационом периоду; у складу 
са исказаним потребама у процес 
адаптације укључује се и 
педагошко – психолошка служба 

3. Припрема детета за адаптацију 
на ПУ 

   

 Упознавање детета са васпитачем 
и простором пре доласка у 
установу; родитељима 
(старатељима, хранитељима) се  
дају препоруке како да припреме 
дете за полазак у установу; деца на 
почетку адаптационог периода у 
установи бораве са одраслим 
члановима своје породице у 
складу са исказаним потребама; 
васпитачи планирају и организују 
активности које мотивишу дете на 
активно укључивање у живот и 
рад установе 

Васпитачи,  

родитељи 
(старатељи, 
хранитељи) 

VIII, IX,  

ТГ 

 

 

4.ПРЕЛАСКА ДЕЦЕ ИЗ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У ШКОЛУ  
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Ред.
бр. 

 

Активност Носиоци Време  

1.1. Едукација родитеља (старатеља, 
хранитеља) –разговор, родитељски 
састанци, флајери... 

Стручна служба, 

васпитачи 

XI  

1.2. Давање препорука родитељима 
(старатељима, хранитељима) од 
стране васпитача и стручне службе 
како да  припреме дете за полазак 
у школу 

Стручна служба и 
васпитачи 

ТГ  

1.3.  Посета деце ППГ  основној школи Стручне службе 
ПУ и ОШ, 
васпитачи, учитељи 

III  

1.4. Сарадња стручних служби ПУ и 
ОШ ради размене информација и 
документације о: деци из 
осетљивих група 

Стручне службе 
ПУ и ОШ 

III, IV  

1.5. Пружање могућности родитељима 
(старатељима, хранитељима) и 
деци  да се упознају са животом и 
радом школе у оквиру „Дана 
отворених врата“ које организују 
ОШ 

Стручне службе 
ПУ и ОШ, 
васпитачи, учитељи 

IV  

 

 

9.6.ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА РАДНУ 2021./2022.год. 

 
Циљеви:  
 Стварање безбедне средине за живот и рад деце, 
 Стварање и неговање климе прихватање, толеранције и уважавања, 
 Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад 

ПУ у сврху препознавања дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 
 Промена културних, друштвених норми, стереотипа и предрасуда које подстичу 

насиље 
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Задаци: 
 Планирати превентивне активности (у оквиру редовног васпитно – образовног 

рада) уз активно учешће деце и родитеља у планирању и реализацији 
превентивних активности, као и превентивне активности у ограниченим условима 
рада и условима прекида остваривања непосредног рада са децом у одређеном 
временском периоду  

 Организовати и промовисати активности предшколске установе у циљу заштите 
деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања,  учествовање у 
пројектима, конкурсима и слично 

 Развијати сарадњу са установама и институцијама које се баве децом и породицом 
 Промовисати примере добре праксе у реализацији превентивних активности и 

сузбијању дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 
 Реаговати у случајевима сумње на дешавања дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања у складу са Правилником о протоколу поступања у 
установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање 

 

Активност Задужене 
особе 

Начин реализације Време 
реал. 

1.Информисање 

1.1.Упознавање деце и 
родитеља са појмом насиља – 

дефинисање појма насиља 

МСВ, 
васпитачи, 
сарадници, 

чланови 
тима 

Путем родитељских 
састанака, штампаног и 

илустративног материјала,  
путем сајта ПУ 

ТГ 

 

1.2. Упознавање запослених и 
родитеља са изменама и 
допунама Правилника о 
протоколу поступања у 
установи у одговору на 
насиље, злостављање и 

занемаривање (Сл.гл. РС, 
бр.104/20 од 31.07.2020.) 

Чланови 
тима 

 

Путем штампаног 
материјала (сајт Установе, 

панои за родитеље и 
запослене); излагањем на 
седници ВО већа и Савета 

родитеља  

 

X 

 

1.3. Именовање представника 
родитеља у Тим за заштиту 

деце од насиља 

Савет 
родитеља 

Гласањем на седници 
Савета родитеља 

IX 

 

2.Превентивне мере 

2.1. Обезбеђивање ризичних 
места у зградама и 
двориштима вртића 

Чланови 
тима 

Обилазак ризичних места, 
израда акционог плана и  
отклањање недостатака 

ТГ 
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2.2.Подизање нивоа свести 
деце о проблему насиља, 

формирање ставова о 
неприхватљивости насиља 

Чланови 
тима, 

васпитачи , 
МСВ 

У свакод.  активностима – 
организовањем радионица 

за децу старијег 
предшколског узраста 

X, XI и 
ТГ 

 

2.3.Развијање толеранције, 
разумевања и прихватања 

различитости код деце 

васпитачи, 

МСВ 

У свакодневним в.о. 
активностима које ће се 

реализовати током рад.год. 

ТГ 

 

2.4.Развијање толеранције, 
разумевање и прихватање 
различитости и неговање 

ненасилних видова 
комуникације код запослених 

у ПУ 

Чланови 
тима 

 

Реализацијом семинара и 
радионица са садржајима 
везаним за толеранцију и 
ненасилну комуникацију 

 

ТГ 

 

2.5. Обезбеђивање ризичних 
периоде дана и активности 
када долази до повећаног 

ризика по безбедност  

Запослени 
у ПУ 

 

Поштовање утврђених 
правила у датим ризичним 

ситуацијама 

ТГ 

 

2.6.Подстицање и развијање 
поверљивости родитеља за 

проблеме код деце 

Чланови 
ВО већа, 
Чланови 

тима 

Коришћењем постављеног 
''сандучета поверења'' 

ТГ 

 

2.7.Прикупљање свих 
потребних информација о 
појави насиља и процена 

нивоа ризика 

Чланови 
тима 

 

путем књиге евиденције и 
евиденције стручне службе 

 

ТГ 

 

2.8.Обезбеђивање 
превентивне и заштитне улоге 

спорта и спортских 
активности у заштити деце 

Чланови 
тима, 

Стручни 
сарадник за 

физичко 
васпитање 

спортске активности у 
васпитно – образовном 

раду 

ТГ 

 

3. Интервентне мере  

3.1.Предузимање мера и 
активности којима се 

зауставља дискриминација, 
насиље, злостављање и 

занемаривање , осигурава 
безбедност учесника и 

смањује ризик од понављања 

Чланови 
тима 

 

Примена мера и 
активности у складу са 

Правилником о протоколу 
поступања у установи у 

одговору на насиље, 
злостављање и 
занемаривања 

По 
пријави 

на 
насиље

... 
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3.2.Праћење ефеката 
предузетих мера 

Чланови 
тима 

Увидом у дневник рада 
МСВ, васпитача, књиге 

евиденције дневника рада 
тима, евиденције стручног 

сарадника и др. 

Након 
предуз
етих 
мера 

4.Стручно усавршавање 

4.1.Стручно усавршавање 
чланова тима и запослених у 

ПУ 

Чланови 
тима 

 

Учешће на организованим 
едукативним програмима и 
јавним трибинама и путем 

стучне литературе 

ТГ 

 

5. Сарадња са релевантним институцијама   

5.1.Јачање сарадње са 
службом локалног ЦСР и ДЗ 

 

Директор 

Чланови 
тима 

Путем континуираних 
контаката, семинара, 

предавања 

ТГ 

6.евалуација 

6.1.Евидентирање 
забележених случајева 
дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања 
деце према врстама 
злостављања и појаве насиља 
у ПУ 

 

Чланови 
тима 

 

Увидом у дневник рада 
МСВ, васпитача, књиге 
евиденције дневника рада 
тима, евиденције стручног 
сарадника и др.  

 

Кварта
лно 

 

 

6.2.Евалуација примене 
превентивних мера и 
ефикасности сузбијања свих 
облика насилног понашања 

Чланови 
тима 

Путем упитника Кварта
лно 

 
 
 
 
 
 
 

9.6.1.ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, 
НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА РАДНУ 2021./2022.год. 

 
 
У току радне 2021/2022.год. планирано је одржавање 4 састанка:  
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Напомена – у току радне године тим ће бити сазиван и по хитности (у случају сумње на 
дискриминацију, насиље, злостављање и занемаривање). 
 

Област Активност  

 

Задужене особе Време 
реализације 

 

1.Планирање и 
програмирање 

1.1. Израда Плана рада Тима и 
Програма заштите  деце од 
дискриминације, насиља, 
злостављања и  занемаривања 
за радну 2021/2022. год. 

Чланови тима 

  

VIII 

1.2. Подела задужења за 
поједине чланове тима 

Чланови тима IX 

1.3. Усклађивање циљева и 
задатака који се тичу заштите 
деце од дискриминације, 
насиља, злостављања и 
занемаривања и унапређења 
безбедности са Развојним 
планом установе и 
Предшколским програмом  

Чланови тима IX 

2.Информисање 2.1. Припрема, штампање и 
подела информативног 
материјала,  уређивање паноа 
и огласних табли 
(информације о програму, 
унутрашњој мрежи  заштите и 
сл.) 

Чланови тима ТГ 

2.2.Информисање запослених 
и родитеља о изменама 
Правилника о протоколу 
поступања у установи у 
одговору  на насиље, 
злостављање и занемаривање 

Чланови Тима  X 
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3.Превентивне 
мере 

3.1.У склопу родитељског 
састанка на по четку радне 
године информисати родитеље 
о начинима препознавања 
насиља и поступања у складу 
са протоколом 

Васпитачи X 

 

 

3.2. Припремне активности за 
реализацију културних и 
спортских активности 

Чланови тима ТГ 

4.Интервентне 
мере 

4.1. Интервенција на 
дискриминацију, насиље, 
злостављање и занемаривање у 
складу са Правилником о 
протоколу поступања у 
установи у одговору на 
насиље, злостављање и 
занемаривање 

Чланови тима ТГ 

5.Стручно 
усавршавање 

5.1 Давање предлога за учешће 
запослених на организованим  
едукативним програмима, 
праћење и обезбеђивање 
литературе која се бави 
проблемом насиља 

Чланови тима ТГ 

6.Сарадња са 
релевантнимм 
установама (ДЗ, 
ЦСР) 

6.1.Успостављањем  контаката 
– у складу са исказаним 
потребама  

Координатор 
тима 

ТГ 

7.Евалуација 7.1.Полугодишња  евалуација 
рада тима  

Координатор 
тима  

XII, VI 

7.2.Годишња евалуација рада 
тима  

Координатор  
тима  

VIII 
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9.7.ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА  ЗА ИЗРАДУ 
ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

ЗА РАДНУ 2021./22.  год. 

 

Област Активност Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

1.Планирање и 
програмирање 

1.1.Израда Годишњег плана рада 
стручног Актива  за израду ПП  

председник 
актива у 
сарадњи са 
члановима 

VIII/IX 

2.Унапређивање 
васпитно - 
образовне праксе 

2.1.Израда  Предшколског 
програма за радну 2021/2022. год. у 
складу са Новим основама 
предшколског програма   

председник 
актива у 
сарадњи са 
члановима 

VIII/IX 

3.Праћење  
реализације и 
вредновање 
остваривања  ПП 
установе 

3.1. Праћење реализације ПП у 
сарадњи са мсв,васпитачима и 
водитељима свих стручних органа 
и тимова  

Чланови 
актива 

Ток.год. 

3.2.Прикупљање  података   Чланови 
актива 

Ток.год 

3.3.Израда  извештаја о 
реализацији ПП 

Председник 
актива  

XII VI 

4.Извештавање 4.1. Упознавање УО установе са 
Анексом ПП 

Председник 
актива   

IX 

4.2.Упознавање чланова ВО већа са  
Анексом  ПП 

Председник 
актива   

IX 

4.3.Упознавање чланова 
Педагошког колегијума  I  ВO већа 
са радом Актива за израду  ПП 

Председник 
актива   

XII   VI 

5.Евалуација 5.1.Израда полугодишњег  и 
годишењег извештаја о раду 
Актива  за израду ПП 

Председник 
актива   

XII   VI 
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9.8.ГОДИШЊИ ПЛАН КОМИСИЈЕ ЗА УПИС, БОРАВАК И ИСПИС ДЕЦЕ за 
2021./22. 

Комисија за упис, боравак и испис деце  у радној 2020./21. години састајаће се по потреби  и 
реализовати следеће  активности:  

 Примењиваће  постојеће  правилнике о   пријему, упису, боравку и испису деце 
 Формираће вас.-обр. групе поштујући критеријуме који су прописани правилником   
 Евидентирати све тешкоће  при упису, боравку и испису и давати предлоге за  њихово 

превазилажење  
 Мењати постојеће правилнике са циљем њиховог  унапређивања  
 Припремати и унапређивати програм за упис деце: (ради лакшег и прецизнијег бодовања, 

формирања група и ажурирања података) 
 Правити пресек стања са циљем  тачне евиденције тренутног броја уписане деце у вас.  

групама, слободних места у вас. групама, листе чекања за свако годиште и решавање 
поднетих  молби 

 Решавати молбе и жалбе корисника. 
А за време самог уписа планиране су следеће активности: 

Р.б Активност Време 
реализације 

Носиоци 

1. Провера документације за свако исписано 
дете у току год. и да ли је враћена 
документација из свих група  комисији за 
следећу радну годину  

До краја априла 
2022 

Васпитачи 

 

2. Штампање образаца са циљем утврђивања 
броја постојеће деце у групама и слободних 
места  и прослеђивање образаца свим 
објектима и Прикупљање и обрада података   

Од 1 до 15.05. 
2022. 
 

Комисија  у сарадњи са 
васпитачима 

3. Припремити важеће правилнике : 
1. Праилник о пријему,упису и боравку деце 

у ПУ ''Младост''  
2. Правилник о утврђивању мањег односно 

већег броја деце у вас. групе 
3. Правилник о ближим условима за 

утврђивање приоритета за упис деце у 
предшколску установу  

4. Закон о предшколском вас. и обр. Важећи 
Нормативи 

5. Правилник према коме се дефинише 
статус самохраног родитеља  

6. Закон о заштити података о личности 

Од 1 до 15.05. 
2022. 
 

Председник комисије  

4. Упис деце и додела шифри 01.04. до 15.06. 
2022 год.   

Комисија 
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5. Захтеви  за упис  

 За свако годиште утврдити укупан број 
комплетних захтева са шифром и    
проверити комплетну документацијеу 

 За свако годиште од укупног броја 
поднетих захтева утврдити број 
Приоритета и врсту приоритета  

 За свако годиште  од укупног броја 
поднетих захтева утврдити број  захтеваза  
сваки објекат понаособ. 

 Утврдити број захтева  за смештај старије 
браће или сестара   

Од 16.05.2022. 
до 31.05.2022.   

Комисија  

6. Васпитне  група  

 Утврђивање Броја слободних места за 
сваку  постојећу групу по објектима   

 Утврђивање броја деце која остају у вас. 
групама (упоредити са архивом ) 

 Проверити број деце чији су се родитељи 
изјаснили за прелазак у друге објекте или  
вас.групе   

 Проверити број постојеће деце са 
дијагнозама у вас. групама  

 Проверити дужнике 

Од 16.05.2022. 
до 31.05.2022. 

Комисија 

7.  Додела шифри деци која су већ 
обухваћена ВО радом а нису имала 
шифру и уносподатака 

 Компјутерска обрада нових захтева – и 
унос података 

Од 01.06. 2022. 
до  01.07.2022. 

Комисија 

8. Рангирање  Од 01.06. 2022. 
до  15.06.2022. 

Комисија 

9. Формирање васпитних група и куцање 
спискова  

Од 15.06.2022. 
до  01.07.2022. 

Комисија 

10. Објављивање: 
 ранг листепримљене деце као и ранг 

листу чекања 
 спискова формираних  васпитних  група 

са распоредом васпитача  
 извод из правилник критеријуми за 

бодовање као и информације о 
потписивању уговора за новопримљену 
децу   

 постављање спискова на сајт установе 

 До 05.07.2022. 
год. 

Комисија  
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11. Решавање молби и жалби, и информисање 
родитеља о истом 

У периоду од 
15. дана након 
објављивања 
ранг листи  

Комисија 

 

 

 

 

9.9 Годишњи план рада Тима за израду летописа 

за  радну 2021./2022. год..  

Редни 
број 

Садржај активности Време 
реализације 

Носиоци 
активности 

1. 
 
 

1.1 

 
Конституисање тима и подела 

задужења у тиму 
 

Планиран број састанка у току 
године  мин.4 

 
9. 

 
Координатор 

тима 

2.  
Израда годишњег плана  Тима 

 
9. 

 
Чланови тима 

3. Прикупљање података 
за писање летописа по свим радним 
јединицама и од свих запослених у 
ПУ „Младост“ 

 
ТГ 

 

 
Чланови  

тима 

4.  
Обрада прикупљеног материјала и  

писање летописа 
 

 
ТГ 

 
Чланови 

тима 

5.  
Израда извештаја о раду Тима за 

педагошки колегијум 

 
ТГ 

 
Чланови  

тима 
6.  

Израда годишњег извештаја о раду 
тима 

 
6. 

 
Чланови  

тима 
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9.10. ГОДИШЊИ ПЛАН АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА ЕКОЛОГИЈУ ЗА 2020./21. 
 

Активности Начин реализације Носиоци активности 

1.снимање стања 
по објектима 

1.1. процена уређености 
дворишта свих објеката у саставу 
ПУ (травнате површине, саднице, 
цвеће) 

Чланови тима 

 1.2.утврђивање броја 
постављених контејнера за 
рециклирање папирне, пластичне 
и лимене амбалаже, као и канти за 
одлагање смећа 

Чланови тима 

 1.3.утврђивање броја еко – 
куткова по објектима уз анализу 
њиховог квалитета (квантитет и 
квалитет садног материјала) 

Чланови тима 

 1.4.анализа досадашњег искуства 
у реализацији еколошких 
активности на нивоу ПУ 
(едукација запослених, деце и 
родитеља, активности 
реализоване са децом током 
редовног в.о. рада, 
манифестације...) 

 

Чланови тима 

2.едукација  2.1.едукација чланова Тима на 
основу материјала који 
обезбеђује Покрајински 
секретаријат за заштиту животне 
средине и одрживи развој 

Чланови тима 

 2.2.едукација запослених  и деце  Чланови тима 

Чланови ВО већа 

3.акције 3.1.уређење еко кутка у свим 
објектима  

Чланови тима 

Чланови ВО већа 

 3.2.чишћење дворишног простора 
у свим објектима 

Чланови тима 

Чланови ВО већа 

Деца 
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 3.3.озелењавање дворишта – 
трава, саднице, цвеће (на основу 
анализе стања) 

Чланови тима 

Чланови ВО већа 

Деца  

Волонтери 

 

 3.4.постављање контејнера за 
рециклирање папирне, пластичне 
и лимене амбалаже, као и канти за 
одлагање смећа 

Чланови тима 

ЈП ''Комунал – пројект'' 

 3.5.учешће у локалним 
манифестацијама (Паланачко еко 
– пролеће) 

Чланови тима 

Чланови ВО већа 

Деца 

 3.6. организација манифеста- ције 
на нивоу ПУ (''Зелена априлијада'' 
– Дан планете Земље) 

Чланови тима 

Чланови ВО већа 

Деца 

 3.7.ликовне радионице 
(коришћење природних 
материјала) 

Чланови тима 

Чланови ВО већа 

Деца  

 3.8.реализација еко-патрола Чланови тима 

Чланови ВО већа 

Деца  

 4.0. манифестација ''Зимске 
горанске вечери'' 

Деца,родитељи,музички 
клуб ''Акорд'',песници и 
гости 

 4.1. радионица за дане ''здраве 
хране'' 

Деца,васпитачи, ССШ 
''Др. Радивоје Увалић'', 
родитељи и гости. 

4.информисање 4.1.информисање на нивоу ПУ 
(презентовање искуства на 
активима, зидне еко новине) 

Чланови тима 

Чланови ВО већа 

 4.2.информисање путем локалних 
медија  

Вођа тима  
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5.евалуација 
реализованих 
активности 

5.1.вредновање реализације 
планираних активности (на 
основу обиласка објеката, увидом 
у документацију тима и радне 
књиге васпитача) 

Чланови тима  

6.извештавање  6.1.извештавање чланова 
колектива о реализацији пројекта 
(пауер – поинт презентација ) 

Чланови тима 

 6.2.извештавање иницијатора 
програма  - извештај са 
прилозима   

Чланови тима 

7.број планираних 
састанака за радну 
2021./22. годину 

7.1. за текућу радну 2021./22. 
годину, планирана су три 
састанка тима. 

Чланови тима 

 
 

9.10.1 План активности у оквиру програма „За чистије и зеленије школе у 
Војводини“у школској 2021./22. години  

Р. 
б. 

Активнос
т 

Садржај активности Носилац  
активност

и 

Учесници Време 
реализациј

е 

Потребе  Очекивани  
исходи 

1.  Саставља
ње плана 
активност
и и 
усвајање 
на 
Наставни
чком већу 

Све активности везане 
за екологију садржане 
су у годишњем плану 
тима за екологију који 
је усвојен на 
педагошком 
колегијуму. 
 

Чланови 
тима за 
екологију 

Чланови 
тима за 
екологију 
и 
педагошк
и 
колегијум 

август-
септембар 

 Планиране 
еко-
активности 
на нивоу ПУ 
и појединих 
вас. Група 

2. Снимање 
почетног 
стања 

 Процена уређености 
дворишта и објеката 

 Утвђивање броја 
контејнераза 
рециклажу и канти за 
одпад 

 Утврђивање броја еко 
кутака 

 Анализа досадашњег 
искуства у 
реализацији 
еколошких 
активности 

Чланови 
тима за 
екологију 

Чланови 
тима за 
екологију 
и 
васпитно 
особље 

Октобар, 
јануар, мај 

 Анализиран
о досадашње 
искуство у 
ако-
активностим
а, снимљена 
уређеност 
објеката. 
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3. Едукација 
деце/учен
ика, 
просветни
х радника, 
родитеља, 
локалне 
средине ... 

Публикације, флајери, 
плакати,образовни 
материјал, панои, 
родитељски састанци. 

Чланови 
тима за 
екологију 
и 
васпитно 
особље 

Деца, 
родитељи
, чланови 
тима за 
екологију 
и 
васпитно 
особље 
 

Октобар – 
април 

 Развијена 
еколошка 
свест деце, 
запослених, 
родитеља, 
локалне 
средине ... 

4. Реализаци
ја 
едукативн
их  
и 
креативни
х 
радиониц
а 

Ликовне радионице, 
израда еколошке 
сликовнице, израда 
играчака од 
амбалажног, 
материјала, уређење 
зелених површина 
(сађење цвећа,грмља и 
дрвећа) 
 

Чланови 
тима за 
екологију, 
васпитно 
особље и 
спољни 
сарадниц
и 
(песники
ња) 

Деца, 
родитељи
, чланови 
тима за 
екологију, 
васпитно 
особље, 
медији и 
донатори. 

Током 
године 

Еко 
материјал
и, 
саднице 
(цвеће, 
грмље и 
дрвеће) и 
семена 

Развијење 
креативност
и, стварање 
еколошких 
навика и 
уређеност 
зелених 
површина. 

5. Уређење 
еко кутка 
(у 
учионици, 
школском 
или 
ваншколс
ком 
простору 
....) 

Постављање и 
уређење еко кутака у 
свим објектима 
 
 

Чланови 
тима за 
екологију 
и сви 
запослени 

Деца, 
родитељи
, спољни 
сарадниц
и  

Током 
године 

 Заступљенос
т и 
уређеност 
еко кутака у 
свим 
објектима. 

6. Еколошке 
новине 
(зидне, 
звучне, 
електронс
ке ... – на 
нивоу 
одељења, 
разреда, 
смене, 
школе и 
шире...) 

Зидне новине у 
објектима, и на сајту 
установе 

Чланови 
тима за 
екологију 
и 
васпитно 
особље 

Деца, 
родитељи
, чланови 
тима за 
екологију, 
васпитно 
особље и 
медији 

Током 
године 

 Обавештено
ст и 
укљученост, 
деце, 
запослених, 
родитеља и 
локалне 
самоуправе. 
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7. Организо
вање еко 
патрола 
(на нивоу 
одељења, 
смене, 
школе и 
шире....) 

Еко партоле у 
двориштима објеката 
и јавним површинама. 

Чланови 
тима за 
екологију 
и 
васпитно 
особље 

Чланови 
тима за 
екологију 
и 
васпитно 
особље, 
деца и 
запослени 

Током 
године 

Канте 
,саднице 
(цвеће, 
грмље и 
дрвеће) и 
семена 

Снимање и 
уређење 
зелених 
површина и 
објеката 

8. Уређење 
простора 
(на нивоу 
учионице, 
школског 
или 
дворишно
г 
простора 
и шире ...) 

 Чишћење дворишних 
простора,  

 озелењавање 
дворишта – трава, 
саднице и цвеће 

 постављање канти за 
одлагање смећа 

Чланови 
тима за 
екологију 
и сви 
запослени 

Деца, 
родитељи
, чланови 
тима за 
екологију, 
сви 
запослени
, медији и 
донатори 

Током 
године 

Канте 
,саднице 
(цвеће, 
грмље и 
дрвеће) и 
семена 

Снимање и 
уређење 
зелених 
површина и 
објеката 

9. Озелењав
ање 
простора 
(на нивоу 
учионице, 
школског 
или 
дворишно
г 
простора 
и шире ...) 

 Садња цвећа и сејање 
семена (био башта) 

 Одржавање и 
допуњавање садница 
дрвећа, грмља, цвећа у 
свим двориштима 
објаката 
 
 
 
 

Чланови 
тима за 
екологију 
и сви 
запослени 

Деца, 
родитељи
, чланови 
тима за 
екологију, 
сви 
запослени
, медији и 
донатори 

Током 
године 

Канте 
,саднице 
(цвеће, 
грмље и 
дрвеће) и 
семена 

Снимање и 
уређење 
зелених 
површина и 
објеката 

1
0. 

Поставља
ње 
контејнер
а за  
рециклира
ње 
папирне, 
пластичне 
и/или  
лимене 
амбалаже  

Одржавање 
постојећих контејнера 
за рециклажу и 
набавка нових 

Чланови 
тима за 
екологију 
и 
техничко 
особље 

Деца, 
родитељи
, чланови 
тима за 
екологију 
и сви 
запослени 
 

Током 
године 

Контејнер
и за  
рециклир
ање 

Набавка и 
постављање 
нових 
контејнера 

1
1. 

Обележав
ање  
датума 

 ''Паланачко еко 
пролеће'' 

Тим за 
екологију
, тим за 

Деца, 
родитељи
, чланови 

Током 
године 

 Учешће 
деце, 
запослених, 
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значајних 
за ову 
проблема
тику 

 ''Зелена априлијада'' на 
нивоу П.У – Дан 
планете Земље 

 Ликовне радионице – 
и учешћа на 
конкурсима 

 Изложба ликовних 
радова од природних 
и рециклираних 
материјала поводом 
Дана установе 

 Учешће на 
манифестацији ''Ала је 
леп овај свет'' 

 Посета деце и 
васпитача  изложбама 
здраве хране 

 ''Зимске горанске 
вечери'' на нивоу П.У 

 Посета деце и 
васпитача 
манифестацији 
''Новосадско еко 
пролеће'' 

промовис
ање и 
васпитно 
особље 

тима за 
екологију, 
сви 
запослени
, медији и 
донатори 

родитења и 
локалне 
самоуправе 
у што већем 
броју 
еколошких 
манифестац
ија. 

1
2.  

Тематске 
изложбе 

 ''Паланачко еко 
пролеће''-изложба 
радова на еко тему  

 Изложба ликовних 
радова, у музеју града, 
од природних и 
рециклираних 
материјала поводом 
Дана установе 

 Изложбе у свим 
вртићима-собама, 
холовима и салама 

Тим за 
екологију
, тим за 
промовис
ање и 
комисија 
за 
ликовне 
радове 

Деца, 
родитељи
, чланови 
тима за 
екологију, 
васпитно 
особље и 
медији 

1.Март  
2.Мај 
3.Током 
године 

Еколошки 
материјал
и 

Развијање 
креативност
и, употребе 
еколошких 
материјала и 
презентовањ
е дечијег 
стваралаштв
а.  

1
3. 
 

Поставља
ње 
прилога 
из ове 
области 
на сајт 
школе 

Све активности се 
редовно постављају на 
сајт установе 

Тим за 
екологију 
и 
сарадник 
за 
информат
ику 

Деца, 
родитељи
, чланови 
тима за 
екологију, 
сви 

Током 
године 

 Упзнавање 
средине са 
еколошким 
активностим
а у установи 
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запослени 
и медији 

1
4. 

Учешће 
на другим 
пројектим
а/конкурс
има 
везаним 
за ову 
тему 

Учешће на ликовним 
конкурсима. 

Тим за 
екологију, 
и 
васпитно 
особље 

Деца и 
васпитачи 

Током 
године 

 Презентова
ње дечијег 
стваралаштв
а 

1
5. 

Израда 
еколошке 
сликовни
це 

Еколошке активности 
приказане у 
сликовници. 

Деца и  
васпитачи 

Деца 
родитељи 
и 
васпитачи 

Током 
године 

 Презентова
ње 
еколошких 
активности 
деце и 
васпитача 

1
6. 

Сарадња 
са О.Ш. 
''Херој 
Пинки'' из 
Бачке 
Паланке 

Озељењавање и садња 
у школском дворишту.  

Деца са 
васпитач
има,учен
ици 
школе и 
наставник 
вођа 
еколошке 
секције. 

Деца, 
родитељи
,васпитач 
наставник 
и медији 

Током 
године 

Канте 
,саднице 
(цвеће, 
грмље и 
дрвеће) и 
семена 

Наставак 
сарадње са 
установом 

1
7. 

Праћење 
реализаци
је , 
прављење 
базе 
података 
за 
извештај 

Вредновање 
реализације 
планираних 
активности на основу 
обиласка објеката, 
увидом у 
документацију тима и 
радне књиге васпитача 

Тим за 
екологију 

Стручни 
тим 
установе, 
педагошк
и 
колегијум 

Током 
године 

 Евалуиране 
активности 
и 
документова
на 
реализација 
активности 

1
8. 

Саставља
ње 
извештаја 
о 
реализаци
ји 

1.Извештавање 
чланова колектива о 
реализацији пројеката 
2.Извештавање 
иницијатора програма 
– извештај са 
прилозима 

Чланови 
тима за 
екологију 

Чланови 
тима за 
екологију, 
васпитно 
особље и 
сарадниц
и 

1.Током 
године 
2.Мај 

 Квалитетну 
анализу 
реализовани
х 
активности, 
и 
правовремен
о 
извештавањ
е.  
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9.11.ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЛИКОВНИХ РАДОВА ЗА 
РАДНУ 2021./2022. ГОДИНУ 

Редни 
број 

Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

1 -Конституисање комисије 
-Израда годишњег плана 

Чланови тима Септембар 
2021. 

2 Прикупљање информација о ликовним 
конкурсима за радну 2021/2022. Годину 

Чланови комисије Током 
године 

3 Обавештавање В.О. већа о учешћу 
Установе на ликовним конкурсима 

Чланови комисије Квартално 

4 Прикупљање, одабир и слање ликовних 
радова на сваки појединачни конкурс 
током године 

Чланови комисије Током 
године 

5 Планирани број састанака: 8 
-1 састанак – конституисање комисије 
-3 састанка – одабир прикупљање и 
слање ликовних радова на конкурсе и 
изложбе 
-2 састанка – организација изложбе 
поводом „Ноћи музеја“(планирање, 
прикупаљање, поставка и отварање 
изложбе). 
-1 састанак – анализа 2 дипломска рада са 
спеиалистичкх студија васпитача. 
-1 састанак – посета „Музеју савремене 
уметности Војводине“ 

Чланови комисије Током 
године 

6 -Организовање изложбе за Ноћ музеја, на 
тему „Пишем, пишем писмо“ 
-Програм свечаног отварања 
-Изложба ликовних радова на тему 
„Пишем, пишем писмо“ 

Чланови комисије Мај 2022. 

7 Успостављање сарадње са вртићима из 
општине Бачка Паланка, тј. позивање на 
учешће на ликовном конкурсу на тему 
„Пишем, пишем писмо“ 

Чланови комисије Током 
године 

8 Извештај о броју пристиглих радова и о 
награђеним радовима за сваки конкурс 

Председница 
комисије 

Током 
године 
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9.12.ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

За радну 2021 / 2022. годину 

 

Област Активност Носиоци 
активности 

Време 
реализа

ције 

1.Планирање и 
програмирање 

1.1. Израда годишњег плана рада тима Координатор 
тима 

VIII / IX 

1.3. Израда Годишњег плана стручног 
усавршавања ПУ Младост 

Координатор 
тима у сарадњи 
са водитељима 

актива 

VIII / IX 

2.Унапређивање 
васпитно – 
образовне 
праксе 

2.1. Анализа и обрада података личног 
плана професионалног развоја 

Чланови тима IX 

2.2. Праћење потреба запослених и 
организовање семинара 

Чланови тима ТГ 

3. Праћење 
реализације 
стручног 
усавршавања 

3.1. Прикупљање и анализа података о 
праћењу примене семинара 

Чланови тима VI 

3.2. Анализа и обрада података 
добијених из извештаја запослених о 
стручном усавршавању и напредовању 

Моника Јованов 
и Јасмина 
Петровић 

IX 

4. Извештавање 4.1. Упознавање чланова ВО већа са 
планом СУ 

Координатор 
тима 

IX 

9 Извештај о раду комисије за Педагошки 
колегијум 

Председница 
комисије 

Током 
године 

10 Годишњи извештај Председница 
комисије 

Јун 2022 

11 Извештај о реализацији рада комисије 
В.О. већу 

Председница 
комисије 

Август 
2022 
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4.2. Упознавање чланова Педагошког 
колегијума са реализацијом СУ 

Координатор 
тима 

XII / VI 

4.3. Упознавање чланова ВО већа са 
реализацијом СУ 

Координатор 
тима 

XII / VI 

5. Евалуација 5.1. Израда полугодишњих извештаја Координатор 
тима 

XII / VI 

5.2. Израда годишњег извештаја о раду 
тима за СУ 

Координатор 
тима 

VI 

 

 
 
 
9.12.1.ГОДИШЊИ ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА  ЗАПОСЛЕНИХ У ПУ 

''МЛАДОСТ'' 
ЗА РАДНУ 2021/2022.год. 

 
Активности тима ће се односити на имплементацију НОП Године узлета у језгру 
вртића промене и од језгра промене ка осталим вртићким заједницама ПУ 
''Младост''. 

 
 

Стручно усавршавање у установи 
Активност Носиоци Учесници Време 

1.Упознавање са стратешким 
документима установе који су 
усклађени са НОП Године 
узлета  
 

Директор  и 
помоћник директора 
 
 
 

Чланови в.о. 
већа 
 
 
 

Септембар 
2021. 
 
 
 

2.Менторски састанци 
 
 
 

Ментор,координатор 
 
 
 

Чланови 
језгра 
промене 
 

1месечно до 
децембра 
 
 

3.Рефлексивни састанци  
језгра промене 
 
 

Координатор, 
стручна служба 
 

Чланови 
језгра 
промене 

До децембра 
2021.(1 
недељно) 
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3.Јачање компетенција  
практичара за рефлексивни 
приступ пракси 
Избор тема:   
- ''Професионална заједница 
учења '' 
-''Простор као трећи васпитач'' 
-''Развијање теме/пројекта у 
складу са принципима 
развијања реалног програма '' 
–''Праћење ,документовање и 
вредновање'' 
 

 
Ментори, стручна 
служба, координатор  
 

Чланови 
језгра 
промене и 
чланови 
вртићких 
заједница 

 
ТГ 
 

4.Посете језгру-рефлексија и 
хоризонтална размена 
 

Ментори, стручна 
служба, координатор 
 
 
 
Ментори, стручна 
служба, 
руководиоци 
вртићких заједница 

Чланови 
вртићких 
заједница и 
чланови 
језгра 
Чланови 
вртићких 
заједница и 
чланови 
језгра 

I 2022г. и ток. 
године (2 пута 
месечно) 
 
 
ТГ 

5.Посете вртићких заједница 
 
6.Презентације процеса и 
резултата променa радних 
соба, заједничких простора и 
дворишта у складу са 
 Основама програма Године 
узлета 

7.Састанци вртићких 
заједница (према плану 
вртићких заједница) 
 
 

Руководиоци 
вртићких заједница 

Чланови 
вртићких 
заједница 

ТГ 

 
 

 
Стручно усавршавање ван установе 

 
Активност Носиоци Учесници Време 
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1.Учешће на семинарима на 
основу података добијених 

самовредновањем 
професионалног развоја 

запослених 
2.Учешће на стручним скуповима 
конференцијама, трибинама 
3.Стручне посете вртићима –
кластер центрима 

Тим за 
професионални 
развој 

Чланови 
вртићких 
заједница 

Током године 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.13.ГОДИШЊИ ПЛАН  РАДА ТИМА ЗА ПРОМОВИСАЊЕ ЗА РАДНУ 
2021./22. 

Област Активност Носиоци Начин 
Време 

реализације 

1.ПЛАНИРАЊЕ 

И ПРОГРАМИРАЊЕ 

1.1.Израда 
Програма рада 

тима за 
2021./2022. год 

 

Координа
тор тима 

Састанци 

према календару 
културних и јавних 

манифестација 

IX 

 

 

1.2.Израда 
оперативних 

програма рада 
тима 

Координа
тор тима 

Састанци ТГ 

2.РЕАЛИЗАЦИЈА 
ПЛАНИРАНИХ 
АКТИВНОСТИ 

2.1.Усвајање 
календара 

обележавања 
културно-

Тим Састанак IX 
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јавних 
манифестација 

 

2.2.Организаци
ја културних и 

јавних 
манифестација 

 

2.3 Реализација 
планираних 
активности 

Чланови 
тима 

 

Чланови 
в.о већа и 

остали 
запослени 

Састанак 

Манифестације 
ТГ 

3.ИНФОРМИСАЊЕ 
3.1.Ажурирање 
сајтаУстанове 

Предраг 
Урошев 

Уређивање сајта ТГ 

 
3.2.Контакти са 

медијима 
Директор Састанак ТГ 

 

3.3.Прикупљањ
е 

информативног 
материјала и 

слање 
медијима 

Чланови 
тима 

Извештаји, 
матријали, 

фотографије... 
ТГ 

 

3.4.Информиса
ње колектива о 
планираним и 
реализованима
ктивностима 

Координа
тор и 

чланови 
тима 

Сајт, листеТима,  ТГ 

4.ЕВАЛУАЦИЈА 
4.1.Анализа 

реализованих 
манифестација 

Чланови 
тима и в.о 

већа 

Извештај,листе 
евалуације,састанaка 

и тима 
ТГ 

 

4.2.Израда 
извештаја 

(полугодишњи, 
годишњи) за 
педагошки 
колегијум и 
запослене 

Координа
тор 

Тима 

Извештај XII, VI 
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 4.3.Предлог 
мера за даљи 

рад 

Чланови 
тима 

Састанак ТГ VI 

 

Манифестације које нису у годишњем плану могу се реализовати уз одобрење тима за 
промовисање 

 

У току радне 2021./22. ПУ ''Младост'' ће бити повезана са локалном 
заједницом тако што ће: 

  ресурси и простори у заједници се користити за реализацију 
различитих активности (отворени простори, институције образовања, 
културе и спорта…) 

  деца и васпитачи учествовати у различитим дешавањима у 
локалној заједници (прославе, фестивали, акције...) 

 се организовати манифестације у које се укључују чланови 
локалне заједнице (представе, изложбе, перформанси, промоције…) 

  локалне привредне и услужне организације (фабрике, занатске 
радње, банке,...) постати места реализације програмских активности или 
учествовати у активностима у вртићу 

  локалне привредне и пословне организације учествовати у 
финансирању појединих активности и акција, опремању и набавци 
потрошних материјала 

  информације о предшколској установи и програму бити доступне 
у локалној заједници (нпр. у библиотеци, дому здравља, локалним 
медијима...) 

 
 

9.13.1.КУЛТУРНЕ И ЈАВНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ за 2021./22. годину 

 

1адржај Начин 
реализације 

носиоци Време 
реализ. 

Дечја недеља Организоване 
активности током 
целе недеље  

Чланови в.о. већа и 
основне школе на 
територији Б.Паланке 

X 

Месец здраве хране и чистих 
руку (15-16.10.) 

Изложба 
ликовних радова, 
радионица 

Тим за промовисање, 
Тим за ликовно, ПЗЗ и 
чланови в.о.већа 

X 

Месец књиге Посета 
библиотеци 

ПП групе и остале 
заинтересоване групе 

X 



Годишњи план рада ПУ ''Младост'' за радну 2020/21. 
 

160 
 

Сунчана јесен живота  Програм за баке 
и деке  

 

Чланови в.о. већа X 

Дан ослобођења града 
(манифестација под 
покровитељством СО Бачка 
Паланка) 

Укључивање у 
манифестацију на 
нивоу града 

Све ПП групе – 
квалификације и 
такмичење у трчању, 
Момир Јованов 

X 

Зимске горанске вечери Сусрет са дечјим 
песницима 
(пригодне 
рецитације уз 
пратњу 
класичних гитара 
) 

Аранжирање 
новогодишњих 
икебана 

Васпитачи, Тим за 
екологију 
 

XII 

Двориште лепих жеља ( ЦКВ ) Пригодан 
програм 

Васпитачи, деца, Црвени 
крст  

XII 

Обелажавање славе Св.Саве Пригодан 
програм на нивоу 
ПУ 

 

Чланови в.о. већа, 
свештеници, вртић 
„Свети Сава“ 

I 

Дан планете Земље – ''Зелена 
априлијада'' 

Манифестација 
Зелена 
априлијада 

Чланови в.о. већа и 
остали запослени, Тим за 
екологију 

22.IV 

 

 

 

Пажљивко (Врбас) Манифестација 
посвећена 
безбедности деце 
у саобраћају 

ПУ „ Бошко Буха “ 
Врбас 

Момир Јованов и 
васпитачи ППГ и 
стручни сарадник – 
педагог 

 

IV 
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Пролећна чаролија (Бечеј) Фестивал 
музичког 
стваралаштва 
деце 
предшколког 
узраста 

Чланови в.о. већа IV 

Учешће на ликовним 
конкурсима локалног и 
интернационалног карактера 

Дечји ликовних 
радова 

Тим за ликовно ТГ 

Спортска дечја Олимпијада Квалификације и 
спортска 
такмичења 

Стручни сарадник за 
физичко васпитање 

Васпитачи и деца ППГ 

V 

Смотра драмског стваралаштва 
Јужнобачког округа 

Пригодна 
позоришна 
представа 

Чланови в.о. већа V 

РТС Крос Традиционално 
такмичење у 
трчању  

Васпитачи, сарадник за 
физичко М. Јованов 

V 

Недеља оралног здравља Сценски прикази 
изложба дечјих 
ликовних радова 

Тим за промовисање 

Служба на ПЗЗ 

Васпитачи и деца 

 

V 

Светски дан породице Обележавање на 
нивоу установе 

Чланови в.о. већа, ПЗЗ 15.Мај 

Ликовна колонија  Дружење 
ликовних 
уметника са 
децом 
ПУ''Младост'' –
ликовне 
радионице  

Васпитачи и деца  V 

Дан Установе Пригодни 
програми  

Сви запослени 24.V 

'''Ала је леп овај свет'' (УВВ) Учешће у 
манифестацији 

Чланови УВВ и ППГ V 
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Мелодијада (УВВ) Учешће у 
манифестацији 

Чланови УВВ и ППГ V 

Ноћ музеја Учешће на 
отварању 
пригодним 
програмом, 
изложба старих 
писама, 
честитки.. 

Тим за промовисање, 
комисја за избор 
ликовних радова, деца, 
васпитачи 

 

V 

Народна традиција(УВВ)  Пригодан 
програм 

Чланови УВВ и ППГ V 

„ Мајске игре “ Учешће у 
манифестацији 

Чланови в.о већа  V 

Међуопштинска дечија 
олимпијада 

Такмичарске игре ПУ „ Бошко Буха “ 
Врбас 

VI 

Матурски плес Плесне 
кореографије 

ПП групе VI 

Добра играчка (сваке друге 
радне године) УВВ 

Играчка или 
дидактичко 
средство на 
основу 
критеријума 

Чланови УВВ III 

 
 

 

 

9.14.ПЛАН РАДА КОМИСИЈЕ  ЗА ИЗБОР СТРУЧНИХ РАДОВА И ЈАВНИХ 
МАНИФЕСТАЦИЈА  

ЗА РАДНУ 2021/2022.год. 
 

 

Планирани број састанака : 8 - путем е мајла, телефонски, путем различитих 
апликација и платформи  (zoom, viber...) , уживо (у складу са епидемиолошком 
ситуацијом) 
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Ред. 

бр. 

Активности комисије динамика носилац 

1. ОРГАНИЗАЦИОНО – ТЕХНИЧКЕ 
ПРИПРЕМЕ 

  

1.1. Конституисање тима IX Чланови комисије 

1.2. Обезбеђивање просторних и материјално – 
техничких услова за реализацију 
планираних активности  

ТГ Чланови комисије 

2. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ   

2.1. Израда годишњег плана рада тима IX Чланови комисије 

3.  ИЗБОР СТРУЧНИХ РАДОВА   

3.1. Презентовање  у установи као заједнице 
учења  путем хоризонталне размене на 
нивоу стручних тела установе  у складу са 
планом ширења језгра у оквиру 
имплементације Основа програма “Године 
узлета” 

ТГ Чланови комисије 

3.2 Презентовање примене Година узлета на 
стручним скуповима  (уживо и онлајн) 

ТГ Чланови комисије 

3.3. Презентовање на манифестацијама у 
организацији установе 

ТГ Чланови комисије 

3.4. Презентовање на манифестацијама   ван 
установе   

ТГ Чланови комисије 

3.5. Презентовање  ПУ на манифестацијама у 
организацији локалне заједнице, 
јужнобачког округа и шире 

ТГ Чланови комисије 

4. ЕВАЛУАЦИЈА РАДА ТИМА   

4.1. Полугодишња евалуација рада тима  XII Координатор 
комисије 

4.2. Годишња евалуација рада тима VI Координатор 
комисије 

 



Годишњи план рада ПУ ''Младост'' за радну 2020/21. 
 

164 
 

Напомена : Специфичност радне године  2021/2022  у којој предшколска установа 
имплементира Основе програма “Године узлета”  :  

- презентоване активности  требале би да промовишу установу у имплементацији Основа 
програма .Из тог разлога у плану су наглашене презентације на ову тему. 

 
9.14.1.Културне и јавне манифестације које процењује комисија за избор радова и 
јавних   
           Манифестација 
 
 

 Садржај Начин 
реализације 

носиоци Време 
реализације 

1.  Дечја недеља 
(тим за 
преглед 
стручних 
радова 
прегледа 
активности ) 

Организовање 
активности 
током целе 
недеље 

Чланови в.о. већа октобар 

2.  Дан планете 
Земље Зелена 
априлијада 

(тим за 
преглед 
стручних 
радова 
прегледа 
активности ) 

Манифестација 
Зелена 
априлијада 

Чланови в.о. већа април 

3.  Смотра 
драмског 
стваралаштва 

Јужнобачког 
округа 
(тим за 
преглед 
стручних 
радова 
прегледа 
активности ) 

Пригодна 
позоришна 
представа 

Чланови в.о. већа мај 

4.  Недеља 
Оралног 
здравља 

(тим за 
преглед 
стручних 
радова 
прегледа 
активности ) 

Сценски 
приказ  
Изложба 
дечјих радова 

Чланови в.о. већа мај 
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5.  Дан установе 
(тим за 
преглед 
стручних 
радова 
прегледа 
активности ) 

Пригодни 
програми 

Чланови в.о. већа мај 

6.  Ал је леп овај 
свет (УВВ) 

(тим за 
преглед 
стручних 
радова 
прегледа 
активности ) 

Учешће у 
манифестацији 

Чланови удружења 
васпитача 
Војводине 

Мај(март) 

7.  Мелодијада 
( УВВ) 
(тим за 
преглед 
стручних 
радова 
прегледа 
активности ) 

Учешће у 
манифестацији 
на основу 
критеријума 

Чланови удружења 
васпитача 
Војводине 

мај 

8.  Мајске игре 
(тим за преглед 
стручних радова 
прегледа 
активности ) 

Учешће у 
манифестацији 

Чланови в.о. већа мај 

9.  Ноћ музеја 
-ако је 
активност 
коју 
реализују 
деца,тим за 
преглед 
стручних 
радова 
прегледа 
активности  

Учешће на 
манифестацији 

Чланови в.о. већа мај 

10.  Народна 
традиција       ( 
УВВ) 

(тим за 
преглед 
стручних 
радова 
прегледа 
активности ) 

Пригодан 
програм 

Удружење 
васпитача 
Војводине 

мај 

11.  Добра играчка  
 

Чланови в.о. већа Сваке друге 
године у 
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(тим за 
преглед 
стручних 
радова 
прегледа 
активности ) 

 

Играчка или 
дидактичко 
средство на 
основу 
критеријума 
 

организацији 
УВВ 

12.  Стручни 
сусрети 
Примери добре 
праксе Нови 
Сад,УВВ 

(тим за 
преглед 
стручних 
радова 
прегледа 
активности ) 

 

Стручни рад на 
основу 
критеријума 

Чланови в.о. већа ТГ 

13.  Стручни 
сусрети 
Васпитачи 
васпитачима, 
УВС 

(тим за 
преглед 
стручних 
радова 
прегледа 
активности ) 

 

Стручни рад на 
основу 
критеријума 

Чланови в.о. већа ТГ 

14.  Стручни 
сусрети МСВ 

(тим за 
преглед 
стручних 
радова 
прегледа 
активности ) 

 

Стручни рад на 
основу 
критеријума 

Чланови в.о. већа ТГ 

15.  Стручни 
сусрети 
стручних 
сарадника и 
сарадника 
Србије 

(тим за 
преглед 
стручних 
радова 

Стручни рад на 
основу 
критеријума 

Чланови в.о. већа ТГ 
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прегледа 
активности ) 

 
 

9.15.Годишњи план рада комисије  за исхрану  

Област Активност Време 
Планирање -Конституисање комисије Септембар 
 -Израда годишњег плана рада комисије Септембар 
Унапређење квалитета 
исхране деце 

-Анализа постојећих јеловника 
-Анализа намирница које се користе за 
припрему оброка 
-Анализа готових оброка 
-Анализа сугестија запослених и 
родитеља 
-Сарадња са запосленима у кухињи као 
носиоцима делатности 
-Сарадња са комисијом за набавку 

Током године 

 -Корекција постојећих јеловника 
-Предлози за набавку нових намирница 
-Предлози за унапређење припреме 
оброка 

Током године 

Евалуација -Годишњи извештај рада комисије 
-Извештаји са интерних и екстерних 
контрола везаних за квлитет 
-Анкета за запослене 

Јун 
Јун 
 
Током године 

 

 

 

 

 
10. ПЛАНОВИ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА, ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И  ДРУГИ 

ОРГАНИ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 
 

10.1.ГОДИШЊИ ПЛАН  РАДА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ОПИС ПОСЛОВА гантограм   напомена 

9 10 11 1
2 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1.ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА УСТАНОВЕ 
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1.Анализа и усвајање 
извештаја о раду Установе 

             

2.Анализа и усвајање 
Годишњег плана рада 
Установе 

             

3.Доношење  Предшколског 
програма 

             

4.Разматрање годишњег 
извештаја и плана рада 
директора 

             

2.ОРГАНИЗАЦИОНО-МАТЕРИЈАЛНА ПРОБЛЕМАТИКА 

1.Анализа финансијског 
стања установе и доношење 
предлога финансијског плана 

             

2.Доношење  финансијског  
плана  установе 

             

3.Усвајање извештаја о 
пословању, годишњег 
обрачуна 

             

5.Разматрање задатака 
васитања и образовања 

             

6.Предузимање мера за 
побољшање услова рада и 
остваривање васпитно-
образовног рада 

             

3.САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

1.Анализа сарадње са 
друштвеном средином 

             

2.Реализација културне и 
јавне делатности установе 

             

 

 

10.2.ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА 
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1.Планирање и програмирање васпитно – образовног рада 
Активности Време реализације Сарадници у реализацији 

Учествовање у изради Годишњег 
плана рада Установе у складу са 
НОП Године узлета 

Јун - август Помоћник директора, 
стручни сарадници, секретар 
Установе 

Евалуација реализације активности 
из Годишњег плана рада Установе 

Током године Помоћник директора, 
стручни сарадници, секретар 
Установе, водитељи актива, 
тимова и комисија 

Учешће у изради Развојног плана 
Установе и старање о остваривању 
активности из Развојног плана 

Током године Помоћник директора, 
стручни сарадници, Актив за 
развојно планирање 

Учествовање у самовредновању рада 
Установе, остваривању квалитета и 
стандарда постигнућа и унапређење 
васпитно – образовног рада Установе 

Током године Помоћник директора, 
стручни сарадници, Тим за 
самовредновање 

Учествовање у изради Годишњег 
Извештаја о раду Установе 

Јун  - август Помоћник директора, 
стручни сарадници, 
водитељи актива, тимова, 
комисија  

Учествовање у формирању 
васпитних група, избору и распореду 
васпитача и медицинских сестара 

Јун, јул Комисија за упис деце 

Планирање и праћење стручног 
усавршавања запослених у складу са 
Годишњим планом стручног 
усавршавања 

Током године Тим за професионални 
развој запослених 

 

2.Руковођење 
Активности Време реализације Сарадници у реализацији 

Именовање и разрешење запослених 
у складу са посебним овлашћењима 
и одговорностима 

Током године Секретар Установе 

Пријем и распоред нових радника у 
радни однос 

Током године Секретар Установе, Оснивач  
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Обезбеђивање услова да Установа 
примењује превентивне мере које се 
односе на безбедност свих у 
Установи 

Током године Тим за заштиту деце од 
дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања 

Подстицање запослених да користе 
различите поступке вредновања и 
самовредновања 

Током године Тим за самовредновање 

Израда плана набавке опреме и 
инвестиционог одржавања 

Током године Помоћник директора, 
секретар Установе, 
рачуноводство 

 
 
 
3.Организација и контрола рада Установе 
Активности  Време реализације  Сарадници у реализацији 

Подела задужења  и решења о 
радним обавезама  

Током године  Секретар Установе 

Анализа обављања административно 
– финансијских послова  

Током године Служба задужена за 
административно – 
финансијске послове 

Организовање педагошко – 
инструктивног увида и надзора, 
предузимање мера за унапређивање 
и усавршавање запослених 

Током године Помоћник директора, 
стручни сарадници 

Планирање, организовање и 
остваривање програма васпитања и 
образовања свих активности 
Установе 

Током године Чланови Во већа 

Организација израде планских 
докумената Установе 

Током године Помоћник директора  

Благовремено  објављивање и 
обавештавање запослених, родитеља, 
стручних органа и органа управљања 
о свим питањима од интереса за рад 
Установе 

Током године Помоћник директора, 
секретар Установе 
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4.Педагошко – инструктивни и саветодавни рад 
Активности Време реализације Сарадници у реализацији 

Предузимање мера ради извршавања 
налога просветног инспектора и 
просветног саветника, као и других 
инспекцијских налога 

Током године Сви запослени 

Анализа рада стручних актива, 
тимова и комисија 

Током године Чланови Педагошког 
колегијума 

Помоћ у припреми и организацији 
васпитно – образовног рада и 
анализа текућих васпитно – 
образовних проблема 

Током године Помоћник директора, 
стручни сарадници 

Саветодавни рад са родитељима  Током године Помоћник директора, 
стручни сарадници, 
васпитачи, МСВ 

 

5.Аналитичко – студијски рад 
Активности Време реализације Сарадници у реализацији 

Обезбеђивање да се 
расположиви подаци о в.о. 
процесу користе за 
праћење и напредовање 
деце 

Током године Помоћник директора, 
стручни сарадници, 
васпитачи и МСВ 

Обезбеђивање примене 
програма који је у складу 
са потребама, 
интересовањима и 
специфичностима деце 

Током године 

 

Стручни сарадници, 
васпитачи, МСВ 

Континуирана 
самоевалуација сопственог 
рада и евалуација рада 
васпитача и стручних 
сарадника 

Током године Помоћник директора, 
стручни сарадници, Актив 
за развојно планирање, 
Тим за самовредновање 

Прихватање, уважавање, 
разумевање потреба деце и 

Током године Тим за ИО, стручни 
сарадници, васпитачи, 
МСВ, родитељи 



Годишњи план рада ПУ ''Младост'' за радну 2020/21. 
 

172 
 

стварање услова за учење и 
напредовање 

 

6.Рад у стручним органима Установе 
Активности Време реализације Сарадници у реализацији 

Сазивање и руковођење 
седницама ВО већа 

Током године Помоћник директора 

Учествовање на 
састанцима УО 

Током године Помоћник директора, 
чланови УО 

Учествовање на 
састанцима Савета 
родитеља 

Током године Помоћник директора, 
родитељи 

Учествовање у раду 
тимова на нивоу Установе 

Током године Чланови тимова 

Сазивање и руковођење 
састанцима Педагошког 
колегијума 

Током године Чланови Педагошког 
колегијума 

Учествовање на 
састанцима Актива 
директора  школа у Бачкој 
Паланци 

Током године Помоћник директора, 
директори школа 

Присуство Активима 
директора  и стручних 
сарадника на нивоуокруга 

Током године Директори и стручни 
сарадници ПУ округа 

 

7.Рад са децом 
Активности Време реализације Сарадници у реализацији 

Посредно праћење 
активности деце и 
васпитача у васпитној 
групи 

Током године Помоћник директора, 
стручни сарадницим 
васпитачи, МСВ 

Посредно праћење развоја 
и напредовања деце 

Током године Помоћник директора, 
стручни сарадници, 
васпитачи, МСВ 
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8.Рад са родитељима/старатељима 
Активности Време реализације Сарадници у 

реализацији 

Сарадња са Саветом 
родитеља 

Током године Помоћник директора 

Чланови Савета родитеља 

Индивидуални контакти са 
родитељима 

 

Током године Родитељи  

Подстицање партнерства 
Установе и родитеља – 
активно укључивање 
родитеља/старатеља у 
живот и рад Установе-
промовисање НОП године 
узлета 

Током године Помоћник директора, 
стручни сарадници, 
васпитачи, МСВ, 
родитељи 

Обезбеђивање услова да 
Установа редовно 
извештава 
родитеље/старатеље о свим 
аспектима свога рада, 
резултатима и напредовању 
њихове деце 

Током године Помоћник директора, 
стручни сарадници, 
васпитачи, МСВ, 
родитељи 

Стварање услова да Савет 
родитеља ефикасно 
функционише и развија 
конструктивне односе са 
Органом управљања и 
стручним органима 
Установе 

Током године Током 
године 

Помоћник директора, 
чланови Савета родитеља, 
чланови УО 

Унапређивање 
комуникацијских вештина 
запослених ради њихове 
сарадње са 
родитељима/старатељима 

 

Током године Помоћник директора, 
стручни сарадници, 
васпитачи, МСВ 
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9.Сарадња са друштвеном средином 
Активности Време реализације Сарадници у реализацији 

Сарадња са локалном 
заједницом- промовисање  
НОП Године узлета 
 

Током године Помоћник директора, 
стручни сарадници, 
васпитачи, МСВ, 
представници ЛЗ 

Сарадња са мапираним 
партнерима- упућивање 
меморандума о сарадњи 

Током године Помоћник директора 

Сарадња са школама Током године Помоћник директора, 
стручни сарадници, 
васпитачи ППГ, стручни 
сарадници и директори 
ОШ 

Срадања са другим ПУ у 
земљи и иностранству 

Током године Помоћник директора, 
стручни сарадници и 
васпитачи наведене 
установе 

Сарадња Центром за 
социјални рад 

Током године  Тим за заштиту деце од 
дискриминације, насиља, 
злостављања и 
занемаривања, запослени у 
ЦЗСР 

Сарадња са ДЗ Током године Помоћник директора, 
сестре на ПЗЗ, 
представници ДЗ 

Сарадња са Црвеним 
крстом 

Током године Помоћник директора, 
представници ЦК 

Сарадња са спортским 
удружењима 

Током године Помоћник директора, 
стручни сарадник за 
физичко васпитање, 
представници спортских 
клубова и удружења 

Сарадња са библиотеком  Током године Помоћник директора, 
стручни сарадници, 
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васпитачи, представници 
библиотеке 

Сарадња са ШУ – 
просветна инспекција 

Током године Помоћник директора, 
секретар Установе, 
просветни инспектори 

Сарадња са санитарном 
инспекцијом 

Током године Помоћник директора, 
секретар Установе, сестре 
на ПЗЗ, санитарни 
инспектори 

Сарадња са финансијском 
инспекцијом 

Током године Рачуноводство 

Сарадња са 
Министарством просвете, 
науке и технолошког 
развоја 

Током године Помоћник директора, 
представници МПНТР 

 

10.Рад на педагошкој документацији 
Активности Време реализације Сарадници у 

реализацији 

Обезбеђивање и праћење 
вођења Књиге рада 
васпитача, МСВ и 
стручних сарадника 

Октобар, фебруар, јун Педагози  

Увид у планове рада 
стручних сарадника, 
васпитача и МСВ 

Током године Помоћник директора, 
стручни сарадници, 
васпитачи, МСВ 

Увид у записнике и 
извештаје са састанака 
стручних органа Установе 

Током године Помоћник директора 

Израда планова рада и 
извештаја о раду 
директора 

Јун, септембар, јануар  

 

11.Стручно усавршавање 
Активности Време реализације Сарадници у реализацији 
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Учешће у раду Актива 
директора ПУ Јужно – 
бачког округа и Србије 

Током године Актив директора 

Семинари, саветовања, 
стручни скупови 

Током године 

 

Тим за стручно 
усавршавање 

Састанци организовани од 
стране МПНТР 

Током године 

 

Представници МПНТР 

Конференције у земљи и 
иностранству 

Током године 

 

Организатори 
конференција 

Стручне посете другим ПУ 
у земљи и иностранству 

Током године Представници других 
установа 

Учешће у хоризонталном 
стручном усавршавању 

Током године Тим за стручно 
усавршавање 

 

12.Самовредновање 
Активности Време реализације Сарадници у реализацији 

Учествовање у раду Тима 
за самовредновање 

Током године Тим за самовредновање 

Самовредновање  в.о. рада 
Установе 

Током године Помоћник директора,  

Тим за самовредновање 

 

13.Остали послови 
Активности Време реализације Сарадници у реализацији 

Аплицирање на различите 
пројекте 

Током године Помоћник директора 

Усмеравање средстава од 
донација 

Током године ВО веће, Савет родитеља, 
УО 

Руковођење економским 
пословањем Установе 

Током године Шеф рачуноводства, 
представници локалне 
самоуправе 
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Планирање и 
организовање 
опремљености вртића и 
дворишта 

Током године Помоћник директора, шеф 
рачулноводства, 
представници локалне 
самоуправе 

 

10.3 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА 
 

       Подручје рада         Област рада     Време реализације 
Стратешко планирање и 
праћење праксе установе 

Израда докумената 
установе 
Праћење, документовање и 
вредновање праксе 
установе 
Планирање и вредновање 
личне праксе 
 

Август 
Током године 
 
 
Током године  

Развијање заједнице 
установе 

Развијање заједнице учења 
кроз сарадњу колектива 
Сарадња са породицом 
Сарадња са локалном 
заједницом 
Јавно и професионално 
деловање 

Август, током године 
 
Септембар, током године 
Август, током године 
 
Септембар, током године 

Развијање квалитета 
реалног програма 

Подршка практичарима у 
развијању реалног 
програма 
Подршка трансформацији 
културе вртића  
Подршка учењу и развоју 
деце 
Праћење, документовање и 
вредновање реалног 
програма 

Током године 
 
Током године 
 
Током године 
 
Током године 

 

 

10.4.САВЕТ РОДИТЕЉА 

Рад Савета родитеља биће усклађен са пословима и задацима утврђеним са 
Законом оосновама система образовања и васпитања. 
 

10.5.СЕКРЕТАР УСТАНОВЕ 

Секретар Установе: 
- стара се о законитом раду установе, указује директору и органу управљања на 
неправилности у раду установе; 
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- обавља управне послове у установи; 
- израђује опште и појединачне правне акте установе; 

 обавља правне и друге послове за потребе установе; 

 израђује уговоре које закључује установа; 

 обавља правне послове у вези са статусним променама у установи; 

 обавља правне послове у вези са уписом деце, ученика и одраслих; 

 обавља правне послове у вези са јавним набавкама у сарадњи са финансијском службом 
установе; 

 пружа стручну помоћ у вези са избором органа управљања у установи; 

 пружа стручну подршку и координира рад комисије за избор директора установе; 

 прати прописе и о томе информише запослене. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.Вредновање кроз праћење и документовање остваривања 
предшколског програма 

Вредновање квалитета рада установа врши се кроз спољашње вредновање квалитета рада 
установе и самовредновање. Екстерно вредновање је реализовано у Установи 2018. 
године, на основу којег је израђен план за унапређивање рада Установе. Самовредновање 
као реалан процес доноси ефекте кроз подстицање добре праксе, помагање запосленима 
да препознају сопствене вештине и стручност и омогућава заједничко учење и 
професионални развој.  Спроводи се кроз кључне области дефинисане Правилником о 
стандардима квалитета рада установе. Циљ процеса и рада на овим областима 
самовредновања је грађење квалитене праксе предшколске установе као заједнице учења 
и реалног програма васпитно-образовног рада са децом са једне стране, а са друге 
афирмација предшколског програма установе у друштвеној и професионалној заједници.  
Праћење  реализације Предшколског програма се реализује   на основу увида у извештаје  
о раду  стручних органа и тимова у сарадњи са њиховим председницима и 
координаторима . 

 

Шта 
пратимо и 
вреднујемо  

Како пратимо  и вреднујемо  Када 
пратимо и 
вреднујемо  

Ко прати и 
вреднује  

Праћење 
учења и 
развоја 
детета 

Дечји порфолио, различите скале и 
друге технике посматрања и праћења, 
групне и индивидуалне приче за 
учење, продукти и искази детета 

Континуиран
о током  
радне године 

Сви учесници 
в.о. процеса 



Годишњи план рада ПУ ''Младост'' за радну 2020/21. 
 

179 
 

настали у консултовању са децом, 
продукти детета настали у игри и у 
оквиру теме пројекта, фотографије, 
видео и аудио записи настали у 
различитим ситуацијама непосредним 
увидом у реализацију в.о. праксе 

Развијање  
реалног 
програма 

На основу  тематског- пројектног 
портфолиа ,(почетни  и процесни 
пано), приче о теми –пројекту, 
 и непосредним увидом у реализацију 
в.о. праксе 

 Током  
трајања 
програма 

Сви учесници 
в.о. процеса 
породица 

Партнерств
о са 
породицом 

Анализе  реализованих активности 
предвиђених планом  партнерства са 
породицом  
 

Континуиран
о током  
радне године 

Сви учесници 
в.о. процеса, 
породица 

Партнерств
о са ЈЛС 

Анализа   реализованих активности 
предвиђена плном  партнерства са 
ЈЛС 
 

Континуиран
о током  
радне године 

Сви учесници 
в.о. процеса и 
ЈЛС 

Рад са 
децом и 
породицама 
из 
осетљивих 
група;  
 

На основу систематског посматрања, 
идентификовање деце са тешкоћама у 
развоју и деце из осетљивих 
друштвених група,  испитивање 
потреба породица , пружање 
адекватне подршке кроз саветодавне 
и индивидуалне разговоре ,пружање 
подршке деци кроз индивидуални рад 
и саветодавни рад са 
родитељима/старатељима/хранитељи
ма, праћење и евидентирање развоја 
деце и ефеката пружане подршке, 
сарадња са другим установама 
пружаоцима додатне 
подршке(ЦСР,ОШ ''Херој Пинки'' 
,ИРК) 

Полугодишњ
а и Годишња 
анализа  

Стручна 
служба, мсв, 
васпитачи и 
родитељи 

Стручно 
усавршавањ
а 

Анализа и обрада података личног 
плана професионалног развоја 
Праћење потреба запослених и 
организовање семинара 
Израда инструмената за праћење 
примене семинара у пракси 
Прикупљање и анализа података о 
праћењу примене семинара 
Реализација активности Плана 
ширења имплементације Нових 
основа у установи 
Педагошка документација васпитача и 
стручних сарадника, тима за 

 Током радне 
године 

Тим за 
професионалн
и развој 
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професионални развој запослених, 
записници са Васпитно – образовног 
већа 

 
 

12.ПЛАН АКТИВНОСТИ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НА ПОВЕЋАЊУ 
ОБУХВАТА ДЕЦЕ У ГОДИНИ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ 

Обезбеђивање потпуног обухвата деце у години пред полазак у школу је обавеза 
прописана Законом о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник 
РС'', број 72/09, 52/11 и 55/13), Законом о предшколском васпитању и образовању 
(''Службени гласник РС'', број 18/10), подржана подзаконским актима и усвојеним 
стратешким документима.  

Укључивањем све деце у годину пред полазак у школу подржава се остваривање 
права детета на квалитетно предшколско васпитање и образовање путем стицања 
разноврсних искустава и прилика за игру, учење и учешће у заједничким активностима, 
лакши прелазак детета у следећи ниво образовања и остваривање континуитета у 
васпитно -  образовном процесу.  

 

 

 

Школска/радна година Укупан број деце (на 
основу спискова 

добијених од Одељења за 
друштвене делатности 

Општине Бачка Паланка) 

Број деце која нису била 
обухваћена ППП 

2010/2011. 307 8 
2011/2012. 292 15 
2012/2013. 316 24 
2013/2014. 343 32 
2014/2015. 358 29 
2015/2016. 299 21 
2016/2017. 270 15 
2017/2018. 250 1 
2018/2019 288 9 
2019./20. 264 9 
2020./21. 272 5 

 

До септембра 2021.год. урађене су следеће активности:  
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 По завршетку уписа деце у ППП , 15.маја 2021.год. утврђен је број деце која нису 
обухваћена ППП (на основу спискова добијених од ДЗ у Бачкој Паланци и броја 
уписане деце) 

 ПУ је путем медија обавестила родитеље/старатеље о обавезности похађања ППП  
који нису уписали дете у ППП у периоду предвиђеном за упис деце, позивајући 
их да то учине у канцеларији стручне службе до 15.јуна 2021.год. 

Полазећи од наведених података, на нивоу предшколске установе, предложене су 
следеће активности на повећању обухвата деце препремним предшколским програмом: 

Ред.
бр. 

Планирана активност Носиоци Време 

1. Утврђивање коначног броја деца која 
нису обухваћена ППП, на основу 
података о уписаној деци у 
ПУ''Младост'', ППГ при ОШ ''Херој 
Пинки''и приватни вртићи на 
територији Општине Бачка Паланка 

Стручна служба ПУ, 
васпитачи ППГ 

Друга 
половина 
септембра 
2021. 

2. Одељењу за друштвене делатности 
Општине Бачка Паланка, доставити 
списак деце која нису уписана у ППП 
у предвиђеном року, уз молбу да 
наведено одељење проследи повратну 
информацију ПУ о деци која нису 
уписана у ППП  

Директор ПУ 
Стручна служба ПУ 

Друга 
половина 
септембра 
2021. 

3. Радни састанак са представницима 
Одељења за друштвену делатност  - 
мапирање партнера на локалу  који 
могу да допринесу повећању обухвата 
деце из осетљивих група ППП 

Директор ПУ 
Стручна служба ПУ 
Главни васпитач ПУ 
Представници 
Одељења за друштвене 
делатности 

Крај 
септембра 
2021.год. 

4. Заједнички састанак са релевантним 
партнерима и договори  о  
активностима које треба да спроведе 
свака институција и организација  у 
циљу информисања и сензибилисања 
родитеља, евидентирања и уписа деце 

Представници ПУ 
Партнери на локалу 

Половином 
октобра 
2021.год. 

5. Реализација планираних активности Представници ПУ 
Партнери на локалу 

ТГ  

6. Извештавање Школске управе о 
спроведеним активностима и 
резултатима  

Стручна служба ПУ  XII, VI 
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13.МАРКЕТИНГ 

 Интерни маркетинг 

   Запослени у Установи ће бити информисани о дешавањима путем огласне књиге, 
паноа, састанака стручних органа, тимова и комисија, састанака руководилаца , 
телефонским путем. 

    Родитељима деце информације ће се упућивати у директним контактима са 
васпитним особљем и стручном службом.писаним путем/поруке, панои.../, путем сајта 
Установе. 

 Екстерни маркетинг 

   За информисање шире јавности биће коришћени медији доступни како на локалном 
нивоу тако и ван њега. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


