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На основу члана 119. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени 

гласник РС'' бр.88/2017 и 27/2018 – др. , 10/2019 , 6/2020 ) и члана . Статута ПУ управни 

одбор Предшколске установе ''8.септембар'' Димитровград, на седници одржаној 

14.09.2021.год. доноси 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 
Предшколске установе ''8.септембар'' Димитровград за радну 2021/2022. годину 

 

 

 

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 
Годишњим планом рада утврђују се време, место, начин и носиоци остваривања 

програма образовања и васпитања. 

Годишњи план рада установа с е  доноси у складу са школским календаром, 

развојним          планом и предшколским програмом до 15. септембра. 

   

1.1 Полазне основе 

Годишњи план рада се доноси за период од 01.09.2021. до 31.08.2022. године на основу: 

• Закона о основама система васпитања и образовања, 

• Закона о предшколском васпитању и образовању, 

• Правилника о општим основама предшколског програма, 

• Предшколског програма установе који дефинише услове, облике, садржаје и начине рада са 

децом; 

• Извештаја о раду васпитног особља, извештаја о раду и планова рада стручних тимова 

формираних за радну 2020/2021.годину, извештаја о раду директора и извештаја о раду установе 

за радну 2020/2021.годину, односно на основу увида у: реализацију основа програма васпитно 

образовног рада (програмске активности, стручно усавршавање, сарадња са локалном 

заједницом, посебни програми), реализацију активности здравствено превентивне службе, 

реализацију процеса исхране и инвестиционог/текућег улагања; 

• Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

• Oперативног плана рада за радну 2021-2022.год., који је и саставни део Годишњег плана рада 

установе, 

• Правилника о вредновању квалитета рада установа, 

• Правилника  о стандардима компетенција за професију васпитач и његовог професионалног 

развоја; 

• Правилника о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања, 

• Резултата процеса самовредновања, 

• Развојног плана Установе за период 2019/2022.год. 

• Правилника о основама социјалног рада у предшколским установама, 

• Правилника о превентивној здравственој заштити и стручној спреми здравствених радника у 

предшколским установама, 

• Правилника о ближим условима за остваривање припремног предшколског програма, 

• Правилника о дозволи за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 

• Правилника о врстама, начину остваривања и финансирања Посебних, специјализованих 

програма и других облика рада и услуга које остварује предшколска установа 

• Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и 

стручног сарадника 
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• Правилника o критеријумима за утврђивање мањег односно већег броја деце од броја који се 

уписује у васпитну групу 

• Правилника о критеријумима за пријем деце у установу, 

• Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику, 

• Правилника о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову 

примену и вредновање, 

• Правилника о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици 

са децом и других законских, подзаконских аката Републике Србије као и општих аката 

Предшколске установе ''8.септембар''. 

• Правилник о ближим условима за остваривање различитих програма васпитно–образовног рада и 

услуга које остварује предшколска установа од 21.08.2021.године. 

• Стратегија Предшколске установе -Развојни план од 2022.  до 2026.године. 

• Оснивач установе је Скупштина општине Димитровград. 

• Установа делатност васпитања и образовања остварује обезбеђивањем средстава из: 

• буџета општине Димитровград; 

• буџета Републике Србије, односно Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

(финансирање припремног предшколског програма); 

• уплата родитеља; 

• осталих прихода (донације и спонзорства). 

При планирању потребних финансијских средстава полази се од: 

• броја уписане деце; 

• формираних васпитних група; 

• броја запослених и 

• материјалних трошкова, текућег и инвестиционог одржавања, набавке опреме, дидактичких 

средстава, потрошног материјала, исхране и других потреба Установе детаљно разрађених кроз 

финансијски план. Финасијски план се израђује и доноси након добијених смерница од стране 

надлежног органа општинске управе Општине Димитровград. 

 

 

1.2 ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ УСТАНОВЕ НА ОСТВАРИВАЊУ 

ПРОГРАМА ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ УСТАНОВЕ НА 

ОСТВАРИВАЊУ ПРОГРАМА 

Општи задаци у радној 2021/2022.години; 
• У сарадњи са оснивачем извршити анализу броја деце,цену услуга,кадровску структуру 

запсолених у установи и ускладу са тиме размотрити могућности за уређење ентеријера и 

екстеријера установе. 

• Унапредити процес планирања јеловника,припремање и дистрибуирање  хране,радити на 

развијању навика правилне исхране код деце. 

• Применом различитих метода мотивисати представнике свих заинтересованих 

група(васпитача,родитеља,представника локалне заједнице) да активно учествују у изради плана 

и програма установе. 

• Анализирати потребе родитеља и друштвене средине. 

• Обезбедити различите центре интересовања за сваку радну собу. 

• Организовати радионице са циљем унапређивања технике писања књиге неге и књиге васпитно-

образовног рада и то делове који се односе на белешке о деци,циљеве и задатке,дневно 

планирање,резиме и евалуација,као и технике писања делова који се односи на родитељске 

састанке и индивидуалне разговоре са родирељима. 

• Организовати “Отворени дан за родитеље” . 

• Израдити Развојни план установе за период од 2022.  до 2025.годину. 

• Израда Предшколског програма предшколске установе у сладу са Основама програма 

предшколског васпитања и образовања - “Године узлета” , прописане Правилником о основама 

програма предшколског васпитања и образовања (Службени гласник РС – Просветни гласник , 

бр 16 / 2018). 
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1.3 Основни проблеми у остваривању делатности 

• Постоји потреба за повећањем обухвата деце различитим богаћењем понуде  разноврсних 

програма предшколског васпитања и образовања у складу са Стратегијом равоја ПВиО општине 

Димитровград; 

• потребно је уредити двориште установе – заменити дотрајале справе новим, у циљу повећања 

безбедности деце приликом боравка у установи. 

• У објекту " Лептирић " стање опремљености је на задовољавајућем нивоу из следећих разлога : 

Извршена је реконструкција објекта у потпуности; 

• У објекту " Пчелица " стање опремљеност није на задовољавајућем нивоу из следећих разлога: 

 

• Комплетно преуређење дворишног простора 

• Санирање елемената у санитарним просторијама 

• Опремање радне просторије за децу намештајем и дидактичким материјалом. 

• Промена столарије,изолација и кречење(енергетска ефикасност) 

• Комплетно реновирање и опремање централне кухиње. Стање објекта " Колибри " не 

задовољава безбедност деце и радника и у процедури је комплетно реновирање и 

адаптација. 

Неопходно је : 

• Комплетно преуређење дворишта са неопходним реквизитима 

• Комплетно реновирање објекта са доградњом заједничке спортске хале са основном школом. 

2. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА 

2.1 Основни подаци о установи 

Зграде су наменски грађене и укупне су површине1630 m2 

Назив Установе Предшколска установа 
''8.септембар'' Димитровград 

Адреса Светосавска 2 - 18320 Димитровград 
Број телефона 010/361-087 
Број факса 010/360-851 
Електронска адреса pu8sept@yahoo.com 

Веб адреса www.vrticdmg.edu.rs 

 

2.2 Просторни услови рада 

 

Редни број Врста просторије Број просторија 

1. Радна соба 14 

2. Дечје санитарне просторије 11 

3. Фискултурна сала 1 

5. Кухиња 
1 централна и 2 

дистрибутивне 

6. Котларница 3 

7. Вешерница 2 

8. Канцеларије 9 

9. Помоћне просторије 3 

 

Установа располаже и двориштима са укупном квадратуром 7450 m2 , која се користе у 

mailto:pu8sept@yahoo.com
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оквиру усмерених и слободних активности, за рекреацију и боравак деце на свежем ваздуху. 
 

2.3 Опремљеност установе 

 

Врста просторије Стање опремљености 

Радна соба Дечје столице, дечји столови, теписи, ормари, касетофон, ДВД 

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

лутака, магнетне табле и грачке. 

Радне собе за целодневни боравак деце су поред наведеног 

опремљене креветићима са пратећом опремом (душеци, 

постељине, навлаке, ћебад). 

Дечје санитарне 

просторије 

Свака просторија има тоалете и лавабое , просторије су 

опремљене дозаторима за течни сапун, сталцима за папирне 

убрусе. 

Фискултурна сала Струњаче велике, Струњача мале, Струњача са ваљкастим 

облицима , Клацкалице мале , Лестве ''А'' мале , Лестве ''А''велике 

Пуж за провлачење, Кошаркашки обруч,Обручеви, Колица за 

одлагање спортских реквизита , Тобогани , Саобраћајни полигон, 
Тротинети , Ауто на струју , Саобраћајни знаци , Бицикли, Вијаче, 

 Пречке, Тегови, Чуњеви .... 

Кухиња Кухиња је опремљена неопходним  електричним уређајима али 

због  дотрајалости неопходно је комплетно преуређење 

производне кухиње. 

Котларница Котлови за парно грејање на пелет, дрва и лож уље , опрема и 

алати за поправку и одржавање 

Вешерница Ормари, веш машина, ормари за смештај дечјих постељина, 

чаршава, ћебади и фротира 

Канцеларија Канцеларијска опрема-столови, столице, ормари, каса, 

компјутери, факс апарат, лаптопови , копир машине 

 

2.3.1 Наставна средства 

Установа од наставних средстава, између осталог, поседује; касетофоне, тв, двд, 

ламинатор, магнетне табле, секач за папир, дигиталне фотоапарате,рачунаре , интерактивну 

преносну таблу , видео пројектор. 

 

2.3.2 Службени аутомобили и друга возила 
 

Службени аутомобил Марка ''Dacia logan''регистарски број PI059GJ , година производње 

2020. 
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3. УПОТРЕБА ЈЕЗИКА 

На основу Закона о основама система образовања и васпитања члан 5. ( Службени гласник 

РС, број 88/2017 и 27/2018-др.закони ) и Закона о предшколском васпитању и образовању 

члан 5. (Службени гласник РС,број 18/10 и 101/17,10/2019 , 6/2020), Директор Установе 

омогућио је родитељима изјашњавање на ком језику ће се остваривати васпитно-образовни 

рад у радној 2020/2021. години. 

 
 

Члан 5.Закон о предшколском васпитању и образовању гласи: 

 

Васпитно-образовни рад остварује се на српском језику. 

 

За припаднике националне мањине васпитно-образовни рад остварује се на матерњем језику,а 

може и двојезично или на српском,ако се за то определе најмање 50% родитеља,односно 

старатеља         деце. 

 
 

1. Родитељи су се изјаснили приликом уписа детета за похађање Припремног предшколског 

програма попуњавањем Изјава. Од укупно 41 попуњених изјава родитељи су се изјаснили 

на следећи начин: 

 
 

На српском језику, са обавезним изучавањем васпитно-образовног плана и програма 

бугарског језика са елементима националне културе – 39 или 95,12% 

Двојезично – на српском и бугарском језику –2 или 4,87% 

На бугарском језику, са обавезним изучавањем васпитно-образовног плана и програма 

српског језика са елементима националне културе – 0 или 05%. 

 

2. Родитељи су се изјаснили приликом уписа детета за похађање јаслене , млађе , средње и 

средње старије васпитне групе попуњавањем Изјава.Од укупно 121 попуњених изјава 

родитељи су се изјаснили на следећи начин: 

 

1. На српском језику, са обавезним изучавањем васпитно-образовног плана и програма 

бугарског језика са елементима националне културе –90 или 74,38% 

2.  Двојезично – на српском и бугарском језику – 31 или 25,61% 

3.  На бугарском језику, са обавезним изучавањем васпитно-образовног плана и  

програма  српског језика са елементима националне културе – 0 или 0 % . 
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4. ПЛАН КАДРОВСКИХ РЕСУРСА 

 
 

Ред. 

број 

 

Име и презиме 

 

Радно место 

 

Завршена школа 

 

ССС 
Радно 

искуство 

Испит за 

лиценцу 

1 Вера Васов Директор Педагошка академија 6 33 Да 

2 Соња Каменов Стручни сарадник 
-педагог 

Дипломирани педагог 7 17 Да 

3 Елизабета 

Цветков 

Секретар Дипломирани правник 7 6 Да 

4 Силвиј Димитров Логопед Дипломирани дефектолог- 

логопед 

7 9 Да 

 Служба рачуноводства     

5 Анита Младенов Шеф 

рачуноводства 

Виша економска школа 6 19  

6 Олгица Јорданов Благајник Гимназија 4 36  

 Васпитачи      

7 Јадранка Илијев Васпитач Педагошка академија 6 32 Да 

8 Драгана Иванов Васпитач Педагошка академија 6 15 Да 

9 Светлана Петров Васпитач Педагошка академија 6 37 Да 

10 Марија Колев Васпитач Педагошка академија 6 13 Да 

11 Маријана Митов Васпитач Педагошка академија 6 15 Да 

12 Весна Царибродски 

Тодоров 

Васпитач Педагошка академија 6 25 Да 

13 Тамара Радев Васпитач Педагошка академија 6 16 Да 

14 Маја Ђуров 

Златков 

Васпитач Педагошка академија 6 9 Да 

15 Нела Манчев Васпитач Педагошка академија 6 15 Да 

16 Душица Минчев Васпитач Педагошка академија 6 18 Да 
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17 Зорица Крстев Васпитач Педагошка академија 6 33 Да 

18 Жаклина Стоицев Васпитач Педагошка академија 6 24 Да 
 

19 Арлета Тошев Васпитач Педагошка академија 6 14 Да 

20 Ирена Георгиев Васпитач Педагошка академија 6 9 Да 

 Медицинска сестра     

21 Јелена Алексов Мед.сестра- 

васпитач 

Медицинска школа 4 14 Да 

22 Ивана Христов Мед.сестра- 

васпитач 

Медицинска школа 4 14 Да 

23 Весна Георгиев Мед.сестра- 
васпитач 

Медицинска школа 4 11 Да 

24 Ивана Глигиров Мед.сестра- 

васпитач 

Медицинска школа 4 12 Да 

25 Татијана Маринков Мед.сестра- 

васпитач 

Медицинска школа 4 34 Не 

26 Ђурђица Ђуров 

Маринков 

Мед.сестра- 

васпитач 

Медицииска школа 4 7 Не 

27 Ирена Пејчев Васпитач Педагошка академија 6 4 Да 

28 Анита Глигоров Васпитач Педагошка академија 6 4 Да 
 Техничка служба     

29 Весна Миленков Кувар Кувар техничар 4 32  

30 Драгана Димов Кувар Основна школа и диплома 

течај о стручној 

оспособљености за кувара 

3 22  

31 Данијела Илијев Кувар Основна школа и диплома 

течај о стручној 
оспособљености за кувара 

3 14  

32 Сузана Петров Економ Прехрамбени техничар 4 16  

33 Данило Војиновић Домар, 

ложач,возач 

Основана школа 1 17  

34 Александар Весков Возаач Електотехничар 

аутоматике 

4 12  
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35 Снежана Киров Помоћни радник Основна школа 1 25  

36 Весна Ценков Помоћни радник Прехрамбени техничар 4 18  

37 Анита Георгиев Административни 
помоћник 

Средње образовање 4 10  

 

 

4.1 Распоред рада васпитног особља 

 

 Узраст Реализатор ВО рада 

 
 

Целодневни боравак 

 
 

Од 12 до 3 године 

.-Весна Георгиев – медицинска сестра – васпитач – објекат “Пчелица” 

-Ивана Христов - медицинска сестра – васпитач – објекат “Пчелица” 

-Јелена Алексов - медицинска сестра – васпитач – објекат “Лептирић” 

-Ђурђица Ђуров Маринков - медицинска сестра – васпитач – објекат 

“Лептирић” 

  

Од 3 до 4 године 

-Светлана Петров – васпитач објекат “Пчелица” 

-Маријана Митов – васпитач објекат “Лептирић” 
-Нела Манчев – васпитач објекат “Лептирић” 

  
Од 4 до 5 године 

-Марија Колев – васпитач објекат “Пчелица” 

-Јадранка Илијев – васпитач “Пчелица” 

-Зорица Крстев – васпитач објекат “Лептирић” 
-Душица Минчев -васпитач објекат “Лептирић” 

 
од 5 до 5,5 године 

-Арлета Тошев – васпитач објекат “Лептирић” 
-Маја Ђуров Златков – васпитач објекат “Лептирић” 

Комбинована васпитна група објекат 

“Колибри” при школи у с.Жељуша 
Од 2 до 6,5 године 

-Ирена Георгијев – васпитач "Колибри” ППП 
-Анита Глигоров - васпитач 

 
ППП 

 
Од 5,5 – 6,5 

-Драгана Иванов- васпитач “Пчелица” 

-Ирена Пејчев-васпитач “Пчелица” 

-Весна Царибродски Тодоров-васпитач “Лептирић” 
-Тамара Радев – васпитач “Лептирић” 

 
Превентивно-здравствена заштита 

 -Татијана Маринков – медицинска сестра на превентивној здравственој 

заштити 

Ивана Глигоров – медицинска сестра – васпитач на превентивној 

здравственој заштити 
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4.2 Структура и распоред обавеза васпитног особља 

 

Задаци и структура 

послова 

Васпитачи у 

полудневном 

боравку 

Васпитачи у 

целодневном 

боравку 

Медицинске сестре- 

васпитачи 

Непосредан рад са децом 20 30 30 

Припрема за рад 6 2 2 

Сарадња са породицом 4 3 3 

Стручно усавршавање 2 2 2 

Сарадња са друштвеном 

средином 
5 2 2 

Вођење педагошке 

документације 
3 1 1 

 

Структура и рапоред обавеза стручних сарадника – педагога и логопеда 

 
Задаци и структура послова  

Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 10 

Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 8 

Рад са васпитачима 8 

Рад са децом 4 

Рад са родитељима 4 

Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и 

пратиоцем детета 
2 

Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и 

јединицом локалне самоуправе 
2 

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 2 

Укупно 40 часова недељно 

 
 

4.3 Ритам дана у целодневном боравку 

 

 

У пуном капацитету 

 

У ограниченом капацитету 

Прекид остваривања 

васпитно-образовног 
рада 

од 6.оо до 7.45 часова пријем 

деце у 
Од 6.оо до 7.45 пријем деце 

 

 
 

Рад на 

даљину- 

васпитно 

особље и 

родитељ 

заједнички утврђују 

динамику и правила 

професионалне 

од 7.45 до 8.оо часова припрема 

за доручак 

Од 7.45 до 8.оо 

припрема за доручак 

од 8.оо до 8.3о доручак Од 8.оо до 8.3о доручак 

од 8.30 до 11.оо усмерене и 

слободне активности 

од 8.3о до 11.оо 

усмерене и слободне 

активности 
од 11.оо до 11.3о ручак Од 11 до 11.3о ужина 

од 11.3о до 13.3о спавање од 11.3о до 13.3о спавање 

од 14.оо до 14.3о ужина од 14.оо до 14.3о ручак 
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од 14.оо до 15.3о поподневне 

активности 

од 14.оо до 15.3о 

поподневне активности, 
припрема и одлазак деце кући 

комуникације са 

родитељима 

од 15.3о до 16.оо одлазак 

кући 

 

Целодневни боравак деце узраста од 5-5,5 година средња старија група 

 
Узраст од 5 до 5,5 

6.00 – 8.00 пријем деце, јутарње окупљање, организоване 

активности, игра и подела деце по групама 

8.00 – 9.00 припрема за доручак и доручак 

9.00 – 12:00 активности на реализацији програма васпитно образовног 

рада (у затвореном и отвореном простору) 

11.00– 11.30 припрема за ручак и ручак 

11.30 – 14.30 игра и организоване активности 

14:30-15:00 припрема за ужину и ужина 

15:00 -16 игра и организоване активности и испраћај деце 

 

4.4 Ритам дана у полудневном боравку 

 

 
 

У пуном капацитету 

У ограниченом капацитету Прекид 

остваривања 

васпитно- 

образовног 

рада 

 
од 8-12 часова 

 

од 7,45 до 8.00 часова пријем деце 7.50-8.00   
 

Рад на даљину - 

васпитно особље и 

родитељи 

заједнички 

утврђују динамику 

и правила 

професионалне 

комуникације са 

родитељима 

од 8.00 до 8.45 часова јутарње телесно 

вежбање, слободне активности/боравак 

на свежем ваздуху 

 

8.00-8.45 

 

од 8.45 до 9.оо припрема за 

доручак/обрука 
8.30-8.45 

 

од 9.оо до 9.3о часова доручак/оброк 8.45-9.00  

од 9.3о до 11.00 часова усмерене и 

комбиноване активности 
9.00-9.45 

 

од 11.00 до 11.45 часова боравак деце на 

свежем ваздуху, слободне активности 
9.45-10.00 

 

од 11.45 до 12.оо припрема деце и одлазак 

кући 
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4.5 Модел подршке деци који се организује онлајн или путем других канала комуникације 

 

Активности Канал комуникације Носиоци Динамика 

Успостављање комуникације међу 

запосленима већ утврђеним каналима Вибер група Директор, стручни сарадник Непосредно по обустави рада 

Обавештавање родитеља о приступању 

раду на даљину успостављањем већ 

постојећих и утврђивањем нових канала 

коминикације 

Вибер група, смс, месинџер, 

телефонски разговор, 

блогспот, фб страница 

установе, веб сајт 

 
Директор, стр. сарадник, 

васпитно особље 

 
 

Непосредно по обустави рада 

Утврђивање динамике и правила 

професионалне комуникације са 

родитељима (када се достављају предлози? 

Када родитељи дају повратну 

информацију?) 

 

Вибер група, смс, месинџер, 

телефонски разговор 

 

Директор, стручни сарадник, 

васпитно особље 

 

 
Непосредно по обустави рада 

Анализа садржаја који ће бити предлагани 

родитељима, уз уважавање инцијативе 

деце и родитеља. У припреми и избору 

материјала учествују васпитачи на нивоу 

групе, заједница васпитача на нивоу 

установе, координатори стручних тимова, 

родитељи, колеге из других установа, 

колеге из струковних удружења 

 

 

 
Вибер група, смс, месинџер, 

телефонски разговор 

 

 

Васпитачи, стр. сарадник, 

родитељи, васпитачи и стр. 

сарадници из других установа 

 

 

 

Континуирано 

Припрема оперативних планова рада 
Вибер група, смс, месинџер, 

телефонски разговор и 

други 

 

Васпитачи, стр. сарадник 

 

Континуирано 

Сагледавање информисаности родитеља 

путем дигиталних технологија и 

изналажење нових начина комуникације и 

пружања подршке. Након анализе потреба 

Вибер група, смс, месинџер, 

телефонски разговор и 

други 

Васпитачи, стр. сарадник, 

сарадник-мед.сес. за 

превентивно-здравствену 

заштиту 

 
Континуирано 
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деце и породице понудити, у складу са 

потребама родитеља индивидуалне 

разговоре са стручном службом установе 

(путем мејла и телефона), превентивно- 

здравствене активности сарадника-сестре 

за превентивно-здравствену заштиту и 

исхрану (путем разговора). 

   

На недељном нивоу достава извештаја 

директору и стручном сараднику који 

анализирају извештаје и дају препоруке за 

даљи рад. 

 

Мејл 

 
Васпитачи, стр. сарадник, 

педагошки колегијум 

 

Континуирано 

Размена искустава, садржаја и идеја са 

васпитачима и стручним сарадницима из 

других установа путем он лине заједница и 

фејсбук група. 

 
Вибер група, смс, месинџер, 

телефонски разговор, фб 

 

Васпитачи, стручни сарадник 

 

Континуирано 

 

4.6 Начин евидентирања и праћења васпитно-образовног рада 

 

Начин организације васпитно- 

образовног рада рада 
Начин евидентирања и праћења остваривања васпитно-образовног рада 

Рад установе у пуном капацитету 
Књига васпитно-образовног рада, Књига неге и васпитно-образовног рада, Портфолио васпитача, 

портфолио групе, дечји портфолио, чек листе 

Рад установе у ограниченом капацитету 
Књига васпитно образовног рада, Књига неге и васпитно-образовног рада, портфолио васпитача, 

портфолио групе, дечји портфолио, чек листе, недељни онлајн извештаји 

Прекид остваривања васпитно- 

образовног рада у одређеном 

временском периоду 

 

Недељни онлајн извештаји, препоруке, фотографије, видео записи, 
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5. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

5.1 Бројно стање по групама 

Формирању васпитних група претходило је обавештење за пријем деце у установу за радну 

2021/2022. годину, за похађање целодневног боравка и припремног предшколског програма. 

Ове радне године формирали смо 10 васпитних група целодневног боравка (деца 

узраста од 12 месеци до 6,5 година) и 1 група у полудневном боравку у којој ће се 

реализовати четворочасовни припремни предшколски програм. Укупан број деце која ће 

користити услуге установе је 

 
Број уписане деце у матичној Установи: 
 Узраст деце Број група Број деце 

 

 
Целодневни боравак 

1-3 године 2 27 

3-4 године 2 34 

4-5 године 2 45 

5-5,5 година 1 36 

5,5-6,5 година   

Мешовита васпитна 

група 
2 – 6,5 година 1 15 

Полудневни боравак 5,5-6,5 година 2 45 

Укупно 10 205 

 

 

6. Календар значајнијих активности 

 
 

Датум Манифестација Носиоци 

8.септембар Дан установе Васпитно -образовно 

особље , деца и родитељи 

1. – 5. октобар Дечија недеља Васпитно -образовно 

особље , деца и родитељи 

октобар Недеља дојења Васпитно -образовно 

особље , деца и родитељи 

1. октобар Међународни дан старих особа Васпитно -образовно 

особље , деца и родитељи 

6. октобар Међународни дан пешака Васпитно -образовно 

особље , деца и родитељи 

новембар Вукова недеља Васпитно -образовно 

особље , деца и родитељи 

15. октобар Светски дан чистих руку Васпитно -образовно 

особље , деца и родитељи 

16. октобар Светски дан здраве хране Васпитно -образовно 

особље , деца и родитељи 



14  

 16.новембар Дан толеранције Васпитно -образовно 

особље , деца и родитељи 

3. децембар Међународни дан особа са 

посебним потребама 

Васпитно -образовно 

особље , деца и родитељи 
   

11. децембар Међународни дан планина Васпитно -образовно 

особље , деца и родитељи 

22. децембар Први дан зиме Васпитно -образовно 

особље , деца и родитељи 

децембар Новогодишњи програм Васпитно -образовно 

особље , деца и родитељи 

7. јануар Божић Васпитно -образовно 

особље , деца и родитељи 

27.јануар Дан Светог Саве Васпитно -образовно 
особље , деца и родитељи 

8.март Дан жена Васпитно -образовно 

особље , деца и родитељи 

21 .март Први дан пролећа Васпитно -образовно 

особље , деца и родитељи 

22.март Светски дан васпитача Васпитно -образовно 
особље , деца и родитељи 

22.март Светски дан воде Васпитно -образовно 

особље , деца и родитељи 

22.април Дан планете Земље Васпитно -образовно 

особље , деца и родитељи 

1. март Дан мартенице Васпитно -образовно 

особље , деца и родитељи 

Април - мај Изложба васкршњих декорација Васпитно -образовно 
особље , деца и родитељи 

28.мај Дан природе Васпитно -образовно 

особље , деца и родитељи 

06.мај Ђурђевдан Васпитно -образовно 
особље , деца и родитељи 

1.новембар Дан народних будитеља Васпитно -образовно 

особље , деца и родитељи 

11.-17.маја Недеља здравља уста и зуби Васпитно -образовно 

особље , деца и родитељи 

20. новембар Светски дан детета Васпитно -образовно 

особље , деца и родитељи 

јун Завршна приредба Васпитно -образовно 

особље , деца и родитељи 
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7. Програм неге и васпитања деце узраста до 3 године 

Задатке неге васпитно-образовног рада са децом до 3 године реализују медицинске 

сестре васпитачи. 

Основни задаци односе се на: 

• очување и унапређивање здравља деце (превентивна здравствена заштита); 

• неговање, подстицање и оплемењивање спонтаног развоја детета; 

• уважавање специфичности узраста и индивидуалних потреба детета; 

• стварање повољне социјално-емотивне климе, структуирање васпитне средине 

која задовољава и мотивише дете; 

• у периоду адаптације планирати и активности које детету омогућују лакши 

боравак и навикавање на групу деце и особља; 

• посебно неговати индивидуални контакт кроз јединствен утицај неге и васпитног 

рада и постепено прерастање у групне(заједничке) облике рада; 

• обезбеђивање здравствено-хигијенских услова. 

У оквиру васпитног утицаја и развијања појединих својстава личности, планирају се 

посебни задаци: 

• физичко – сензорног развоја; 

• емоционално - социјалног; 

• сазнајног развоја. 

 

Сви задаци се планирају и реализују у оквиру васпитне групе о чему се води педагошка 

документација. 

Планови, реализација, важни подаци уносе се у радну књигу која садржи: 

• запажања о васпитној групи (појединцу); 

• план неге, здравствене заштите, васпитног рада у току месеца; 

• реализација неге васпитног рада у току недеље; 

• сарадња са породицом; 

• стручно усавршавање. 

 

Поред програма неге и васпитног рада, медицинске сестре у свом раду руководе се 

приручником “Корак по корак” васпитање деце до три године. Садржај приручника помаже им 

да планирају месечни рад, свакодневне активности, сарадњу, уређење и структуирање средине, 

праћење развоја детета, сагледавање ефеката. 

У раду ће се поштовати основна начела васпитања деце изражена кроз адаптацију деце, 

васпитни рад, пружање стручне неге,доследно поштовање индивидуалних разлика међу децом, 

поштовање ритма живљења и сарадњу са породицом. 

 
 

7.1 Васпитно-образовни рад са децом узраста од 3-5,5 година 

 

У целодневном боравку приоритетни задаци васпитно образовног рада са децом од 3 до 

5,5 година су: 

• стварање повољне средине за учење и развој; 

• богаћење и подстицање дечјег развоја и напредовања кроз социјални, физички, 

емоционални и интелектуални развој; 

• праћење развојних и индивидуалних карактеристика; 

• остваривање што боље сарадње на различитим плановима: васпитач-дете, 

васпитач-васпитач, дете-дете, васпитач-родитељ,васпитач-шире окружење. 
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Наведени задаци реализују се кроз планирање и развијање пројеката/тема, садржаја. 

Васпитно-образовни програм се планира, реализује и прати на нивоу групе, као и на 

нивоу вртића. Специфичности група, потребе, интересовања, могућности деце у групи у 

великој мери одредиће планирање, праћење и евалуацију рада на индивидуалном плану и на 

нивоу Установе. 

При планирању васпитно-образовног рада полази се од; 

• узрасних могућности деце; 

• различитих аспеката развоја; 

• индивидуализације у раду; 

• актуелности у животном окружењу; 

• показатеља праћења рада (евалуација); 

• остварене сарадње са родитељима и средином. 

7.2 Припремни предшколски програм 

Припремни предшколски програм остварује се кроз полудневни, четворочасовни и 

целодневни рад са децом. 

Циљ васпитно-образовног рада у оквиру припремног предшколског програма је да 

допринесе: 

• целовитом развоју детета 

• развоју способности 

• проширењу искуства 

• богаћењу сазнања о себи, другима и свету око себе, а што све чини основ за 

даље нове облике учења и укључивања у различите токове живота и рада при 

чему је школа прва степеница. 

 

У години пред полазак у школу задаци васпитно-образовног рада су : 

• подстицање осамостаљивања детета; 

• пружање подршке физичком развоју; 

• јачање социо - емоционалне компетенције; 

• пружање подршке сазнајном развоју; 

• неговање радозналости; 

• подстицање креативности и уважавање индивидуалности. 
 

7.3 ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА МЕНТОРА СА ПРИПРАВНИКОМ И 

УВОЂЕЊЕ ПРИПРАВНИКА У ПОСАО 

Приправник 

 

Прва три месеца приправничког стажа, приправник ради под непосредним надзором 

васпитача који има лиценцу и које му одређује ментор. Изузетно, ако установа нема ментора, 

ангажоваће ментора из друге установе на основу уговора о допунском раду, у складу са 

законом. 

Поред шест сати непосредног рада у групи у оквиру четрдесеточасовне радне недеље, 

приправник је у обавези да ради још један сат који ће му користити за: консултације са 

ментором, планирање активности, упознавање са литературом, осмишљавање активности и 

припрему средстава за њихову реализацију , евиденцију. Приправник је у обавези да води 

евиденцију о свом раду која садржи: месечне оперативне планове, припреме за извођење 

активности, запажања о свом раду и раду са децом, о посећеним активностима, као и запажања 

ментора. Приправници се равноправно укључују у рад стручних актива и васпитно-образовних 

већа, као и тематских актива за које приправник покаже интересовање, а по препоруци ментора. 
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Ментор 

 

За ментора се одређује истакнути васпитач/стручни сарадник који има лиценцу, једно од 

прописаних звања или најмање 5 година радног искуства у области образовања и васпитања. 

Одређује га директор установе решењем, на основу прибављеног мишљења од васпитно- 

образовног већа, од дана пријема приправника у радни однос. Директор може да одреди 

ментора из друге установе ако у установи нема одговарајућег лица. Ментор уводи у посао 

приправника пружањем помоћи у припремању и извођењу образовно-васпитног рада, 

присуствовањем образовно-васпитном раду у трајању најмање 12 часова приправничког стажа, 

анализирањем образовно васпитног рада у циљу праћења напредовања приправника и 

пружањем помоћи у припреми за проверу савладаности програма.Током приправничког стажа 

приправник је у обавези да присуствује настави ментора, а и других васпитача, по препоруци 

ментора, у трајању од најмање 12 часова. 
Ментор подноси извештај директору о оспособљености приправника за самостално 

извођење образовно-васпитног рада. 
За оне елементе програма увођења васпитача у посао које ће реализовати заједничким 

радом ментор израђује детаљни план активности. 
 

Начин вођења документације приправника и ментора 

Приправник је у обавези да води следећу документацију уз помоћ ментора: 

• сачињава месечни план рада 

• израђује припрему за активност (радионице) 

• води евиденцију о деци 

• води дневник рада који садржи: 

• белешке о запажањима о свом раду и раду са децом, 

• белешке о запажањима о посећеним активностима 

• белешке о свим другим својим активностима у току свог приправничког стажа. 

• Ментор је у обавези да води следећу документацију у вези приправника: 

• евиденцију о временском периоду у коме је радио са приправником, темама и 

времену посећених активности, са запажањима о раду приправнка, препорукама 

за унапређивање образовно-васпитног рада, 

• оцене поступања приправника по датим препорукама у извештају који пише на 

крају приправниковог стажа. 
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План заједничког рада ментора и приправника 

 

 
Месец 

 
Васпитно-образовни рад 

Стручно усавршавање васпитача/стручног 
сарадника приправника Вођење 

документације и евиденције 

Професионални портфолио 
васпитача/стручног сарадника 

приправника 

 

 

 
1. 

Приправник присуствује часовима 
ментора (2 пута 

недељно=8часова/активности), при чему 
ментор организује различите типове 
активности и демонстрира различите 

облике рада и методе рада 
Сваку посећену активност ментор и 

приправник заједно анализирају 

 

Ментор упознаје приправника са структуром 
планирања васпитно-образовног рада Ментор 

уводи приправника у процесе планирања 
васпитно-образовног рада (избор тема, 
тематских области, тематских јединица 

) 

 
Ментор заједно са приправником формира 

његов професионални портфолио 
Приправник евидентира запажања о 
посећеним активностима и прилаже их у 

свој портфолио 

 

 

 

 

 

2. 

Ментор припрема месечни план посете 
приправника активностима других 

колега исте струке 
Приправник присуствује активностима 

ментора (сваке друге недеље=2 
активности 

Приправник присуствује активностима 
других колега исте струке (сваје друге 

недеље=2 активности) 
Ментор присуствује активностима 

приправника (недељно=4 активности) 
Сваку посећену активност ментор и 
приправник заједно анализирају на 

основу белешки приправника и ментора 

 

 

 

 
 

Ментор пружа помоћ приправнику при 
припреми активности, са посебним освртом 

на циљеве и задатке активности 

 

 

 

Приправник евидентира своја запажања о 
посећеним активностима и прилаже их у 

свој портфолио 
Пиправник прилаже припреме за активност                                               
Ментор прилаже запажања и препоруке за 

унапређивање рада 

 

 

 
3. 

Ментор припрема месечни план посете 
приправника активностима других 

колега исте струке 
Приправник присуствује активностима 
других колега (сваке друге недеље=2 

активности) 
Ментор присуствује активностима 

приправника (недељно=4 активности) 

 
Ментор пружа помоћ приправнику у 

припреми активности, с посебним освртом на 
тип и структуру активности 

Ментор упућује приправника у вођење 
документације и евиденције 

Приправник евидентира своја запажања о 
посећеним активностима и прилаже их у 

свој портфолио 
Приправник прилаже своје припреме за 

активност 
Ментор прилаже запажања и препоруке за 

унапређивање рада, као и оцену 
поступања приправника по датим 
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 Сваку посећену активност ментор и 
приправник заједно анализирају на 

основу белешки приправника и ментора 

 препорукама 

 

 

 

 
 

4. 

Ментор припрема месечни план посете 
приправника активностима других 

колега исте струке 
Приправник присуствује активностима 
других колега (сваке друге недеље=2 

активности) 
Ментор присуствује активностима 
приправника (сваке друге недеље=2 

активности) 
Сваку посећену активност ментор и 
приправник заједно анализирају на 

основу белешки приправника и ментора 

 

 

Ментор пружа помоћ приправнику при 
припреми активности с посебним освртом на 

избор облика, метода рада и примену 
дидактичких средстава 

Ментор помаже приправнику у вођењу 
педагошке документације и евиденције 

 
Приправник евидентира своја запажања о 

посећеним активностима и прилаже их у 
свој портфолио 

Приправник прилаже своје припреме за 
активност 

Ментор прилаже запажања и препоруке за 
унапређивање рада, као и оцену 
поступања приправника по датим 

препорукама 

 

 

 

 
 

5. 

Ментор припрема месечни план посете 
приправника активностима других 

колега исте струке 
Приправник присуствује активностима 
других колега (сваке друге недеље=2 

активности) 
Ментор присуствује активностима 
приправника (сваке друге недеље=2 

активности) 
Сваку посећену активност ментор и 
приправник заједно анализирају на 

основу белешки приправника и ментора 

 

 

 

 
Ментор помаже приправнику у вођењу 
педагошке документације и евиденције 

 
Приправник евидентира своја запажања о 

посећеним активностима и прилаже их у 
свој портфолио 

Приправник прилаже своје припреме за 
активност 

Ментор прилаже запажања и препоруке за 
унапређивање рада, као и оцену 
поступања приправника по датим 

препорукама 

 

 

 
6. 

Ментор припрема месечни план посете 
приправника активностима других 

колега исте струке 
Приправник присуствује активностима 
других колега (сваке друге недеље=2 

активности) 
Ментор присуствује активностима 
приправника (сваке друге недеље=2 

активности) 

 

 

Ментор организује разговор са приправником 
на тему израде и коришћења дидактичких 

средстава 

Приправник евидентира своја запажања о 
посећеним активностима и прилаже их у 

свој портфолио 
Приправник прилаже своје припреме за 

активност 
Ментор прилаже запажања и препоруке за 

унапређивање рада, као и оцену 
поступања приправника по датим 

препорукама 
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 Сваку посећену активност ментор и 
приправник заједно анализирају на 

основу белешки приправника и ментора 

  

 

 

 
7. 

Ментор припрема месечни план посете 
приправника другим облицима 

васпитно-образовног рада (јутарње 
телесно вежбање, сарадња са 

друштвеном средином, сарадња са 
породицом итд.) Приправник 

присуствује другим облицима васпитно- 
образовног рада ментора и других 

колега 

 
Ментор пружа помоћ приправнику у 
осмишљавању поступака евалуације 

активности 
Ментор уводи приправника у процес личног 

самовредновања и сталног стручног 
усавршавања 

 

Приправник прилаже своје припреме за 
активности и податке о израђеним 

дидактичким средствима и материјалима 
Приправник прилаже своје белешке о 

евалуацији активности 
Приправник прилаже своје белешке о 

самовредновању 

 

 

 

 
 

8. 

Ментор припрема месечни план посете 
приправника другим облицима 

васпитно-образовног рада 
Ментор упознаје приправника са 

Правилником о додатној образовној, 
социјалној и здравственој подршци 

детету, поступцима процене и 
утврђивања права на ИОП, начином 

рада и реализације ИОП-а 
Приправник присуствује другим 

облицима васпитно-образовног рада 
ментора и других колега. 

 

 

 
Ментор пружа помоћ приправнику у 
планирању и реализацији сарадње са 

породицом, друштвеном средином итд... 
Ментор упућује приправника у акта и начин 

рада у оквиру пружања додатне подршке 

 

 

Приправник прилаже своје припреме за 
активности и податке о израђеним 

дидактичким средствима и материјалима 
Приправник прилаже своје белешке о 

евалуацији активности 
Приправник прилаже своје белешке о 

самовредновању 

 

 

 
9. 

Приправник по сопственој жељи или 
исказаној потреби присуствује 

активностима ментора и других колега 
(примена нових метода рада, употреба 

дидкатичких средстава, угледне 
активности...) 

Ментор по исказаној потреби 
присуствује активностима приправника 

 

 

Ментор заједно са приправником анализира 
разне педагошке ситуације 

 

 

Приправник прилаже своје припреме за 
активности 

 
10. 

Приправник по сопственој жељи или 
исказаној потреби присуствује 

активностима ментора и других колега 
(примена нових метода рада, употреба 

 

Ментор заједно са приправником анализира 
разне педагошке ситуације 

 

Приправник прилаже своје припреме за 
активности 
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 дидкатичких средстава, угледне 
активности...) 

Ментор по исказаној потреби 
присуствује активностима приправника 

  

 

 

 
 

11. 

Ментор у сарадњи са директором 
Установе упознаје приправника са 

следећим актима: Уставом РС, Законом 
о основама система васпитања и 

образовања, Законом о предшколском 
васпитању, Законом о раду, 

Правилницима који се односе на 
предшколско васпитање и образовање, 
Статутом установе, Стручним органима 

установе 

 

 

Ментор упућује приправника у примену 
прописа из области образовања и васпитања 
Ментор заједно са приправником анализира 

разне педагошке ситуације 

 

 

 

Приправник прилаже своје припреме за 
активности 

 

 

 
 

12. 

Ментор у сарадњи са стручним 
сарадником упознаје приправника са 

следећим темама: годишњи план рада, 
предшколски програм, педагошка 

документација, рад стручних органа 
установе, сарадња са родитељима, 

праћење напредовања и развоја деце 
Ментор помаже приправнику око избора 

и припреме активности за полагање у 
установи 

 

 

Ментор организује разговор са приправником 
на тему праћења и напредовања дечјег развоја 
Ментор заједно са приправником анализира 

разне педагошке ситуације 

 

 

 

Приправник прилаже своје припреме за 
активности 

 
13. 

  Ментор подноси извештај директору о 
оспособљености приправника за 

самостално извођење образовно-васпитног 
рада 

  



22  

8. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ  ТИМОВА ЗА РАДНУ 2021/2022.ГОДИНУ 

СТРУЧНИ ТИМОВИ И КОМИСИЈЕ 

 

ТИМ И КОМИСИЈА Чланови Тима и Комисије 

Тим за израду годишњег плана 1. Соња Каменов-стручни сарадник педагог 
 

 2. Вера Васов- директор 
3. Силвиј Димитров- стручни сарадник логопед 

Тим за приредбе и прославе ( 

Промовисање) 

1. Маја Ђуров Златков- васпитач, преседник 

2. Јелена Алексов- медицинска сестра васпитач 

3. Тамара Радев- васпитач 

4. Ивана Глигоров- медицинска сестра васпитач 

5. Марија Колев- васпитач 

6. Жаклина Стоицев- васпитач 

7. Вера Васов - директор 

8. Силвиј Димитров - стручни сарадник логопед 
9. Соња Каменов- стручни сарадник педагог 

Тим за самовредновање 1. Соња Каменов- председник 

2. Ирена Пејчев- васпитач 

3. Ивана Глигоров- медицинска сестра васпитач 

4. Душица Минчев- васпитач 

5. Зорица Крстев – васпитач 

6. Представник Савета родитеља 

7. Силвиј Димитров- стручни сарадник логопед 

8. Вера Васов- директор 
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Тим за заштиту деце и тим за заштиту деце од 

насиља, злостављања и занемаривања 

1. Драгана Иванов- васпитач, преседник 

2. Јадранка Илијев-васпитач 

3. Весна Царибродски Тодоров- васпитач 

4. Душица Минчев- васпитач 

5. Зорица Крстев- васпитач 

6. Силвиј Димитров- стручни сарадник логопед 

7. Вера Васов- директор 

8. Соња Каменов- стручни сарадник педагог 

9. Ивана Глигоров -медицинска сестра – васпитач и медицинска сестра на превентивно 

здравственој заштити 

Тим за ИОП 1. Силвиј Димитров- стручни сарадник логопед, председник 

2. Арлета Тошев- васпитач 

3. Анита Глигоров-васпитач 
4. Ивана Христов- медицинска сестра васпитач 

 

 5. Ирена Пејчев- васпитач 

6. Нела Манчев- васпитач 

7. Вера Васов- директор 

8. Соња Каменов- стручни сарадник – педагог 

9.Ирена Георгиев - васпитач 

Тим за одабир радних листова 1. Драгана Иванов- васпитач 

2. Ирена Пејчев- васпитач 

3. Весна Царибродски Тодоров– васпитач 

4.Тамара Радев - васпитач 

5.Анита Глигоров - васпитач 

6.Ирена Георгиев - васпитач 

Тим за професионални развој 1. Вера Васов-директор 

2. Соња Каменов-стручни сардник - педагог 

3.Силвиј Димитров-стручни сарадник -логопед 

3.Нела Манчев-васпитач 

4.Ивана Глигоров-медицинска сестра -васпитач 

5.Елизабета Цветков-секретар Установе 

6.Татијана Маринков-сестра на превентиви 
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Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 1. Вера Васов-директор 

2. Соња Каменов-стручни сарадник - педагог 

3.Силвиј Димитров-стручни сарадник -логопед 

4.Представник Савета родитеља 
5.Представник Локалне Самоуправе-Зорица Соколов 

Тим за пројектно планирање 1.Нела Манчев – васпитач -председник 

2.Весна Царибродски Тодоров-васпитач 

3.Ђурђица Ђуров Маринков – васпитач 

4.Драгана Иванов – васпитач 5.Јадранка 

Илијев – васпитач 

6.Соња Каменов – стручни сарадник – логопед 

7.Вера Васов – директор 
8.Силвиј Димитров – стручни сарадник – логопед 

 

 9.Маријана Митов – васпитач 

10.Маја Ђуров Златков - васпитач 

Актив приправника-стажиста и ментора Ментори: Приправници: 

Тим за Дечју недељу Васпитачи припремних васпитних група 

Тим за Вукову недељу Васпитачи припремних васпитних група 

Тим за стручно усавршавање стручне посете и 

израду пројеката 

1. Ивана Глигоров-мед.сестра васпитач-председник 

2. Нела Манчев- васпитач 

3. Ђурђица Ђуров Маринков- медицинска сестра васпитач 

4. Маја Ђуров Златков-васпитач 

5. Арлета Тошев- васпитач 

6. Весна Георгиев-мед.сестра-васпитач 

7.Маријана Митов-васпитач 

8. Силвиј Димитров- стручни сарадник логопед 

9. Вера Васов- директор 
10. Соња Каменов- стручни сарадник педагог 
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Тим за екологију и естетско уређење вртића 1. Светлана Петров, васпитач, председник 

2. Душица Минчев васпитач 

3. Жаклина Стоицев- васпитач 

4. Силвиј Димитров- стручни сарадник логопед 

5. Вера Васов- директор 

6. Соња Каменов- стручни сарадник педагог 

7.Татијана Маринков – сестра на превентиви 

8.Нела Манчев - васпитач 

Тим за развојно планирање 1. Ирена Пејчев- председник 

2. Драгана Иванов- васпитач 

3. Весна Царибродски Тодоров-васпитач 

4. Ђурђица Ђуров Маринков- медицинска сестра васпитач 

5. Жаклина Стоицев – васпитач 

6. Анита Младенов – економиста 

7. Силвиј Димитров- стручни сарадник логопед 
8. Вера Васов- директор 

 

 9. Соња Каменов- стручни сарадник педагог 

Координатори 1. Јадранка Илијев – васпитач 

2. Арлета Тошев- васпитач 
3. Представник Савета родитеља 

Тим за организовање изложбе дечјих радова у 

Галерији “Мета Петов” 

1. Весна Георгиев- васпитач, председник 

2. Ирена Пејчев – васпитач 

3. Ивана Глигоров- медицинска сестра васпитач 

4. Марија Колев-васпитач 

5. Ђурђица Ђуров Маринков-мед.сестра -васпитач 

6. Нела Манчев- васпитач 

7. Силвиј Димитров- стручни сарадник логопед 

8. Вера Васов- директор 

9. Соња Каменов- стручни сарадник педагог 

10.Жаклина Стоицев-васпитач 

11.Анита Глигоров – васпитач 
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Тим за организацију јубилеја 1.Маријана Митов-васпитач председник 

2.Весна Царибродски Тодоров -тим 

3.Светлана Петров-васпитач-тим 

4.Жаклина Стоицев-васпитач-тим 

5.Ивана Глигоров-мед.сестра-члан 

6.Јадранка Илијев-васпитач-тим 

7.Драгана Иванов -васпитач-тим 

8.Тамара Радев-васпитач-члан 

9.Нела Манчев-васпитач-члан 

10.Ирена Пејчев-васпитач-актив 

11.Арлета Тошев-васпитач-актив 

12.Татијана Маринков-мед.сестра-актив 

13.Силвиј Димитров- стручни сарадник логопед 

14. Вера Васов- директор 
15. Соња Каменов-стручни сарадник педагог 

Тим за хуманитарни рад 1.Јадранка Илијев-васпитач председник 

2.Драгана Иванов-васпитач 
 

 3. Ивана Глигоров-мед.сестра 

4. Силвиј Димитров- стручни сарадник логопед 

5. Вера Васов- директор 

6. Соња Каменов- стручни сарадник – педагог 

7.Ирена Георгиев - васпитач 

Тим за различите облике васпитно-образовног 

рада 

1. Силвиј Димитров- стручни сарадник логопед 

2. Вера Васов- директор 
3. Соња Каменов- стручни сарадник педагог 

Решење о именовању лица одговорног за вођење 

летописа 

01-482 од 25.08.2015.год. - Маријана Митов 

Решење о именовању лица одговорног за вођење 

матичне књиге 

01 – 493 од 04.08.2020.год. - Анита Георгиев 

Актив васпитача ППП 1.Ирена Георгиев -васпитач председник 

Актив васпитача боравишних група 1.Душица Минчев-васпитач -председник 

Актив мед.сестара-васпитача 1.Весна Георгиев-мед.сестра-председник 
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8.1 Програм инклузивног образовања 

Основни циљ овог програма је подстицање развоја и интегрисаност деце са сметњама 

у развоју у групу вршњака без развојних тешкоћа. Потребе детета су основни оријентир за 

адаптацију програма намењених деци са сметњама у развоју, а васпитачи и родитељи су 

активни партнери у том процесу. 

Очекиване предности инклузије су следеће: 

• За децу са сметњама у развоју: боља социјална интеграција и социјализација; 

• откривање и подстицање развоја дечјих очуваних потенцијала; подстицање 

развоја и стабилизација дечјег осећања сигурности; развој комуникацијских 

способности детета (изражавање потреба, жеља и намера вербалним и 

невербалним путем); разумевање и кад је то могуће задовољавање, потреба 

других (деце и одраслих у границама дечјих могућности), подстицање телесног 

развоја и мера за очување здравља детета; развој хигјенских и радних навика (уз 

вођење рачуна о врсти и тежини развојне тешкоће, као и особеностима узраста и 

пола коме дете припада). 

• За децу без развојних сметњи: развијање осетљивости за потребе детета које 

• теже напредује; развијање толеранције за различитости; развијање мотивације за 

помагање детету које има развојне тешкоће (на начин примерен узрасту). Крајњи 

циљ је развијање вредносног система хуманистичког типа и заснованог на 

непосредном и позитивном личном искуству са децом која имају развојне 

сметње; 

• За родитеље деце са сметњама у развоју: стицање позитивног искуства о 

могућностима њиховог детета за развој и заједнички живот са вршњацима без 

развојних сметњи; овладавање вештинама и знањима о могућности утицаја на 

развој способности и личности детета; боља припремљеност детета (и породице 

у целини) за полазак детета у школу (редовну или специјалну); развијање 

реалистичког става према могућностима детета за развој и ублажавање развојних 

тешкоћа; 

• За родитеље деце без развојних сметњи: формирање, развој и одржавање 

позитивних ставова према интеграцији деце (и 

• одраслих особа) у социјалну средину; позитиван утицај и подржавање властитог 

детета за формирање позитивних ставова и емпатијских осећања према 

вршњацима са тешкоћама у развоју; 

• За васпитаче у предшколским установама: развијање и одржавање компетенције 

и мотивације за рад са децом која имају сметње у развоју; развијање емпатијских 

ставова према деци са посебним потребама и њиховим родитељима; подстицање 

деце без развојних тешкоћа да развију позитивне емоције, спремност за 

помагање и сарадњу са вршњацима који имају развојне тешкоће; 

 

На нивоу Установе формирају се следећи тимови: 

1. Стручни тим за инклузивно образовање чији је задатак 

• Сагледавање броја деце којој је потребна додатна подршка 

• Прикупљање писмене сагласности родитеља за израду ИОП-а 

• Предлагање чланова Тима за пружање додатне подршке за свако дете (ИОП 

тимови) директору Установе 

• Координација радом Тимова за израду ИОП-а 

• Достављање ИОП-а на усвајање Педагошком колегијуму 

• Достављање Интерресорној комисији Захтева за обезбеђивање додатне подршке 

детету на предлог Тимова за ИОП. 

 

2. Тимови за пружање додатне подршке детету - ИОП тимови састављени од васпитача 
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детета са сметњама у развоју, родитеља и стручног сарадника. По потреби се укључују и други 

стручњаци који додатно раде са дететом индивидуално. 

Задаци тимова су: 

• Израда ИОП за дете са сметњама у развоју 

• Реализација састанака тима 

• Ревидирање ИОП и давање на увид Стручном тиму за ИО. 

Индивидуални образовни план (ИОП) је писани документ, којим се утврђује прилагођен 

и обогаћен начин образовања и васпитања детета и подразумева индивидуализовање приступа 

и метода. 

ИОП доноси Педагошки колегијум, на предлог Стручног тима за инклузивно 

образовање. Родитељ даје сагласност за спровођење ИОП-а. 

ИОП се доноси и вреднује тромесечно у првој години уписа детета, а у свакој наредној 

години на шест месеци. 

 
 

8.2 Програм заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања 

Основни задаци у реализацији програма заштите тичу се стварања климе у којој 

се:  

• учи, развија, негује и подстиче култура понашања и уважавања личности; 

• не толерише насиље; 

• не ћути у вези са насиљем; 

• развија одговорност и поступање свих; 

• сазнања о насиљу обавезују да се реагује. 
 

Програм заштите се реализује применом; 

• мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад деце; 

• мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и 

занемаривање 

у установи у складу са Посебним протоколом за заштиту деце и ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама. 
 

8.3 План превентивних активности 

Превентивне активности допринеће да деца: 

• прихвате и науче вештине потребне за боравак и живот у колективу, 

• осећају се заштићено и сигурно у установи, 

• успешније и ефикасније се развијају и уче, 

• буду одговорнија и науче да управљају сопственим понашањем у конфликтним 

ситуацијама (да их избегавају или конструктивно решавају), 

• да управљају осећањима као што су љутња, фрустрација, срећа, усхићење, 

• успостављају и негују пријатељства, 

• науче да заштите своја и права других (право на приватност, слободу избора...) 

• разумеју и прихватају разлике, сарађују са другима, раде тимски. 

 

Превентивне активности допринеће да одрасли: 

• преузму одговорност за стварање и неговање подстицајног окружења у 

установи, 

• поштују своја и права других, 

• уважавају различитости и негују кооперативност и сарадњу, 

• усвоје и примењују практична знања и вештине за конструктивно 

превазилажење сукоба и кризних ситуација (саосећајна комуникација,
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посредовање и конфликтима, 

комуникација са медијима, 

• уоче и консктруктивно се суочавају са разним облицима насиља. 

 

Превентивне активности су саставни део програма за заштиту деце и ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања и оне подразумевају реализацију циљева и задатака у овој 

области. Уско су повезане са интервентним активностима. План и програм превентивних 

активности је саставни део Годишњег плана рада Установе и сачињава се за сваку радну годину 

на основу интервентивних активности и евалуације превентивних и интервентивних 

активности. 
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Ниво 

безбедност 

 

Активности/начини 

 

У пуном капацитету 

У 

ограниченом 

капацитету 

Потпуна 

обустава 

рада 

 

Место 
Реализатори/ 

носиоци 

 
Физичка 

безбедност 

Комплетна замена 

мобилијара за децу у 

дворишту 

 

Током године 

 

Током године 

 

/ 

 

Двориште 

Домар/мајстор одржавања, 

директор, тим за обезбеђивање 

квалитета и развој установе 

 

 

Емоционално- 

социјална 

безбедност 

деце 

Радионице за децу Једном месечно 
Једном 

месечно 
Онлајн Радна соба 

Васпитачи, стручни сарадник 

педагог,логопед 

Радионица за васпитно 

особље на тему 

емоционално- 

социјалне безбедности 

деце 

 

 
Током године 

 

 
Током године 

 

 
Онлајн 

 

Установа-код 

куће 

 

Стручни сарадник, директор, 

координатор Тима за заштиту 

Акција „Велики и 

Мали“ 
Једном месечно / / Установа Васпитачи 

 

 

 

 

 
Здравствено- 

хигијенска 

безбедност 

деце 

Развијање навика 

правилног понашања 

приликом исхране – 

понашање за столом, 

коришћење прибора 

 
 

Свакодневно 

 
 

Свакодневно 

 
 

/ 

 
 

Радна соба 

 
 

Васпитачи, кухињско особље 

Активности „Безбедан 

и здрав корак у 

вртићу“ 

 
Током године 

 
Током године 

 
/ 

 
Установа 

 
Васпитачи, сарадник 

Учешће деце на 

ликовним конкурсима 

на тему здравља, 

хигијене 

 
Током године 

 
Током године 

 
Онлајн 

 
Радна соба 

 
Васпитачи 

Изложба дечјих радова 

на тему хигијене и 

здравља 

 

Током године 

 

Током године 

 

/ 

Панои у холу 

и центру 

насеља 

Васпитачи, стручни сарадник 

педагог,логопед 
 

 
Посета педијатру Током године / / Дом здравља 

Васпитачи 

Педијатар 
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Посета стоматологу Током године / / Дом здравља 
Васпитачи 

Стоматолог 

Посета 

физиотерапеута 
Током године / / Установа Сарадник, физиотерапеут 

Спровођење ХАЦЦП 

стандарда и примена 
добре праксе 

 

Током године 

 

Током године 

 

/ 

 

Установа 
Сарадник, техничка служба, 

служба исхране, директор 

Обележавање светског 

дана менталног 

здравља 

Септембар - 10. 

октобар 2021. 

Септембар - 

10. октобар 

2021. 

 

Онлајн 

 

Установа 
Стручни сарадник педагог, 

сарадник васпитачи 

Мерење телесне 

температуре деци и 

родитељима 

 

Свакодневно 

 

Свакодневно 

 

/ 

 

Установа 

 

Сарадник - мспзз 

Дезинфекција руку 

деце и родитеља, 

прелазак преко 
дезобаријере на улазу 

 
Свакодневно 

 
Свакодневно 

 
/ 

 
Установа 

 
Сарадник -мспзз 

 
Дезинфекција 

простора, играчака 

 

Свакодневно 

 

Свакодневно 

Пре 

отварања 

објекта 

 

Установа 

 

Помоћно особље 

 

 
Заштита од 

насиља, 

злостављања 

и 

занемаривања 

Праћење понашања 

детета за време 

храњења, игре, неге, 

одмора и уочавање 

присуства знакова који 

упућују на могућност 

постојања 

занемаривања, 

злостављања, односно 

злоупотребе деце 

 

 

 

Свакодневно током 

године 

 

 

 

Свакодневно 

током године 

 

 

 

 
/ 

 

 

 

Објекат 

установе 

 

 

 

Васпитачи 

Сарадник 

 

 Светски дан породице 

(цртеж на тему „Моја 

породица“) 

 

15. мај 

 

15. мај 

 

Онлајн 

 

Радна соба 
Васпитачи, стручни сарадник 

педагог,логопед 
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Светски дан 

превенције 

злостављања деце - 

(игрокази, сликање и 

сл) 

 
 

19. Новембар 

 
 

19. Новембар 

 
 

Онлајн 

 
 

Радна соба 

 
Васпитачи, стручни сарадник 

педагог,логопед 

Упознавање/подсећање 

родитеља са 

Програмом заштите од 

насиља, злостављања 

и занемаривања 

 
 

19. Новембар 

 
 

19. Новембар 

 
 

Онлајн 

 
 

Установа 

 

Тим за заштиту, стручни 

сарадник педагог, логопед 

,сарадник, директор 

Упознавање/подсећање 

запослених са 

поступањем установе 

у заштити од насиља, 

злостављања и 
занемаривања 

 

 
Током године 

 

 
Током године 

 

 
Онлајн 

 

 
Установа 

 

 
Тим за заштиту, директор 

Игре  улога Током године Током године / Група 
Васпитачи, стручни сарадник 

педагог,логопед 

Разговори са 

члановима породице 
По потреби Током године Онлајн 

Кутак за 

родитеље 

Васпитачи, стручни сарадник 

педагог , логопед 
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8.4 ГОДИШЊИ ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА И РАЗВОЈНОГ 

ПЛАНИРАЊА 

Годишњи план самовредновања доноси се на основу процене стања у установи и 

саставни је део годишњег плана рада установе. 

У годишњем плану самовредновања дефинисан је предмет самовредновања-области: 

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД и УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА које су дефинисане 

стандардима квалитета рада установа (у даљем тексту: предмет самовредновања), предвиђене 

су активности, временска динамика, носиоци и исходи активности, инструменти и технике 

самовредновања. 

Након извршеног самовредновања, тим за самовредновање сачиниће извештај. 

Извештај о самовредновању директор подноси васпитно-образовном, педагошком већу, 

савету родитеља и органу управљања установе. 

Извештај о самовредновању садржи опис и процену остварености стандарда 

квалитета рада установе, предлог мера за унапређивања квалитета рада установе и начин 

праћења остваривања предложених мера. 
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ОБЛАСТ 1: ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД 

 

СТАНДАРД ИНДИКАТОРИ 
ПРЕДВИЂЕНЕ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМE НОСИОЦИ ИСХОДИ 

ИНСТРУМ. 

И ТЕХНИКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.1. Физичка 

средина подстиче 

учење и развој 

деце 

1.1.1.Материјали, 

играчке и средства 

су доступни деци, 

подржавају 

истраживање, игру 

и различите видове 

њиховог 
изражавања. 

 
 

Анализа доступности и 

разносврсности 

материјала играчака и 

средстава 

 

 

 

 
Новембар 

 

 

Тим за 

самовредновање 

 

 

Извршена 

анализа 

 

 

 
Чек листа 

1.1.2.Простор је 

структуриран тако 

да подстиче 

активности у малим 

групама, окупљање 

целе групе као и 

самосталну 
активност детета. 

 

 

Анализа структуираности 

простора 

 

 

 
Новембар 

 

 

Тим за 

самовредновање 

 

 

Извршена 

анализа 

 

 

 
Чек листа 

1.1.3. У 

осмишљавању и 

обогаћивању 

физичке средине 

учествују деца, 

родитељи и 
васпитачи. 

 
 

Сагледавање нивоа 

учешћа у обогаћивању 

физичке средине 

 

 

Новембар 

 

 
Тим за 

самовредновање 

 

 
Извршена 

анализа 

 

 
Књига вор-а, 

портфолио 

1.1.4. Средина за 

учење (материјали, 

продукти, панои…) 

одражава актуелна 

дешавања и 

васпитно-образовне 

активности (теме, 
пројекте). 

 

 

Анализа средине 

непосредним увидом 

 

 

 
Новембар 

 

 

Тим за 

самовредновање 

 

 

Извршена 

анализа 

 

 

 
Чек листа 
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 1.1.5. Простори 

вртића (унутрашњи 

и спољашњи) 

одражавају 

заједничко учешће 

и учење деце, 

васпитача и 

родитеља. 

 
 

Анализа простора 

непосредним увидом и 

увидом у пеагошку 

документацију 

 

 

 
Новембар 

 

 

Тим за 

самовредновање 

 

 

Извршена 

анализа 

 

 
Чек листа, 

Књига вор-а, 

портфолио 

1.1.6. Простори 

локалне заједнице 

користе се као место за 

учење кроз заједничке 

активности деце и 

одраслих 

 
Квантитативна анализа 

коришћења простора као 

места за учење 

 

 
Новембар 

 
 

Тим за 

самовредновање 

 
 

Извршена 

анализа 

 

 
Књига вор-а 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Социјална 

средина подстиче 

учење и развој 

деце 

1.2.1. У групи се 

негују позитивни 

односи, сарадња и 

солидарност међу 
децом. 

 
Анализа стања 

непосредним увидом 

 
 

Децембар 

 
Тим за 

самовредновање 

 
Извршна 

анализа 

 
 

Чек листа 

1.2.2. Однос између 

деце и васпитача 

заснован је на 

уважавању и 

поверењу. 

 
Анализа стања 

непосредним увидом 

 
 

Децембар 

 
Тим за 

самовредновање 

 
Извршена 

анализа 

 
 

Чек листа 

1.2.3. У вртићу се 

стварају ситуације за 

интеракцију деце 

различитих 

узраста/група (у 

радним собама, 

заједничким отвореним 

и затвореним 

просторима). 

 

 

 
Анализа стања 

непосредним увидом 

 

 

 

Децембар 

 

 

 
Тим за 

самовредновање 

 

 

 
Извршена 

анализа 

 

 

 
Књига вор-а, 

портфолио 

1.2.4. У вртићу се 

негују односи 

Анализа стања 

непосредним увидом 
Децембар 

Тим за 

самовредновање 

Извршена 

анализа 
Чек листа 
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 поверења и сарадње 

међу одраслима у циљу 

подршке дечјем учењу 

и развоју 

     

 

1.3.Планирање и 

програмирање 

васпитно- 

образовног рада је 

у функцији 

подршке дечјем 

учењу и развоју. 

1.3.1.Планирање 

васпитно- 

образовног рада је 

засновано на 

континуираном 

посматрању, 

слушању деце и 

праћењу њихових 

потреба и 
интересовања 

 

 

 

Анализа стања увидом у 

педагошку документацију 

 

 

 

 
Јануар 

 

 

 

Тим за 

самовредновање 

 

 

 

Извршена 

анализа 

 

 

 

Књига вор-а. 

Портфолио 

 

4. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

СТАНДАРД ИНДИКАТОРИ 
ПРЕДВИЂЕНЕ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМE НОСИОЦИ ИСХОДИ ИНСТРУМ. И ТЕХНИКЕ 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.1. 

Планирање 

рада установе 

4.1.1. Документа се 

израђују кроз 

консултације уз учешће 

кључних актера. 

 
 

Анализа 

докумената 

 
 

Фебруар 

/март 

 
 

Тим за 

самовредновање 

 
 

Извршена 

анализа 

Записници са састанака 

органа управљања, савета 

родитеља, педагошког 

колегијума, васпитно- 

образовног већа, актива 
васпитача, тимова 

4.1.2. Документа 

установе су међусобно 

усклађена и одражавају 

контекст установе. 

 
 

Анализа 

докумената 

 
 

Фебруар 

/март 

 
 

Тим за 

самовредновање 

 
 

Извршена 

анализа 

Документа установе: 

предшколски програм, 

развојни план, стратегија 

развоја ПВиО, Годишњи 

план рада, Извештај о раду 

установе 
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је у функцији 

њеног 

развоја. 

4.1.3. Дефинисане су 

улоге и одговорности 

носилаца, системи 

праћења и ревидирања 

планова 

 
Анализа 

докумената 

 
Фебруар 

/март 

 
Тим за 

самовредновање 

 
Извршена 

анализа 

Решења о формирању 

Тимова, записници са 

састанака органа и тимова 

установе 

4.1.4. Развојни план се 

заснива на резултатима 

процеса 

самовредновања, 

спољашњег вредновања, 

пројеката и 
др. 

 

 

Анализа документа 

 

 
Фебруар 

/март 

 

 
Тим за 

самовредновање 

 

 
Извршена 

анализа 

 

Развојни план, извештај о 

извршеном 

самовредновању, 

спољашњем вредновању и 

др. 

4.2. 

Организација 

рада установе 

је ефикасна и 

делотворна. 

4.2.1.Постоји јасна 

организациона 

структура са 

дефинисаним 

процедурама и 

носиоцима 

одговорности. 

 

 
Анализа 

докумената 

 

 
Фебруар 

/март 

 

 
Тим за 

самовредновање 

 

 
Извршена 

анализа 

 
Правилник о 

систематизацији, Статут, 

Решења о формирању 

тимова 

       

4.2.2. Стручни органи и 

тимови формирани су у 

складу са 

компетенцијама 

запослених. 

 
Анализа 

докумената 

 
Фебруар 

/март 

 
Тим за 

самовредновање 

 
Извршена 

анализа 

 
Записник са састанка 

васпитно-образовног већа 

4.2.3.Материјално- 

технички ресурси се 

користе у циљу 

подршке учењу. 

 
Анализа 

докумената 

 
Фебруар 

/март 

 
Тим за 

самовредновање 

 
Извршена 
анализа 

Финансијски план, 

Годишњи план рада 

установе, Извештај о раду 

установе 
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4.2.4. Директор 

иницира, успоставља и 

подржава сарадњу са 

локалном заједницом. 

 

Анализа 

докумената 

 

Фебруар 

/март 

 

Тим за 

самовредновање 

 

Извршена 

анализа 

 
Извештај о раду директора 

4.2.5. Директор ствара 

услове за коришћење 

дигиталних технологија 

у функцији 

унапређивања рада. 

 
Анализа 

докумената 

 
Фебруар 

/март 

 
Тим за 

самовредновање 

 
Извршена 

анализа 

 
 

Извештај о раду директора 

 

 
4.3. 

Руковођење 

директора је у 

функцији 

унапређивања 

рада установе. 

4.3.1. Директор 

обезбеђује услове да се 

запослени усавршавају 

и подстиче њихов 

професионални развој. 

 
 

Анализа 

докумената 

 
 

Фебруар 

/март 

 
 

Тим за 

самовредновање 

 
 

Извршена 

анализа 

План стручног 

усавршавања, Извештај о 

реализованом стручном 

усавршавању, Финансијски 

план 

4.3.2. Директор уважава 

предлоге савета 

родитеља за 

унапређивање рада 

установе. 

 
Анализа 

докумената 

 
Фебруар 

/март 

 
Тим за 

самовредновање 

 
Извршена 

анализа 

 
Записници са састанака 

Савета родитеља 

 

АКЦИОНИ ПЛАН ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА И ЗАДАТАКА ДЕФИНИСАНИХ ПРОЦЕСОМ САМОВРЕДНОВАЊА 
 

Кључна 

област 
Стандард Показатељи Активности Носиоци Време 

 

 

 

 

 

 

 
Подршка деци 

и породици 

 

 

 
2.1.Установа је 

сигурна и 

безбедна средина 

2.1.4. Простор 

предшколске установе 

је прилагођен 

различитим 

потребама деце и 

породице у циљу 

подршке безбедности 

и њиховом осећању 

сигурнос 
ти. 

Уредити екстеријер (замена 

и поправка постојећих 

справа у дворишту). 

 

Директор 

 

Током године 

Јасно дефинисање 

просторних целина у свакој 

радној соби које могу да се 

мењају према 

интересовањима деце, у 

складу са новим основама 
програма „Године узлета“ 

 

 
Стручни сарадник педагог и 

васпитно особље 

 

 

Током године 
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2.3. Установа 

сарађује са 

породицом и 

локалном 

заједницом 

2.3.4. Установа, у 

сарадњи са локалном 

заједницом организује 

активности којима 

доприноси повећању 

обухвата деце и 

доступности 
програма. 

 

 
Креирање и понуда програма 

за децу која нису обухваћена 

редовним програмима 

 

 

Директор, 

запослени 

 

 

 
Током године 
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План остваривања циљева и задатака дефинисаних Развојним планом установе 

СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ 1: Унапредити процес планирања и реализације програма и планова установе 

1.1 Задатак Активности Носиоци Временски 

план 

реализације 

План 
евалуације 

Критеријуми 

успеха 

Инструменти Носиоци Динамика 

Програме и 

планове 

припремати на 

основу 

заједничке 

квалитативне 

анализе 

остварености 

планираних 

активности и 

приоритета свих 

заинтересованих 

страна 

(запослени, 

родитељи, 

локална 

заједница) 

Извршити заједничку 

квалитативну 

анализу остварености 

планираних 

активности и 

приоритета 

предвиђених 

Годишњим планом 

Савет 

родитеља, 

васпитно- 

образовно 

веће, 

педагошки 

колегијум, 

орган 

управљања, 
директор 

Август, 

септембар 

2021, 2022 

Све 

заинтересоване 

стране активно 

учествују у 

анализи и 

креирању 

планираних 

активности 

Записници са 

стручних 

органа, 

пед.колегијума, 

извештаји о 

директора, 

установе, 

Тим за РП, 

директор 

Јун 2021 

и јануар 

2022 

На основу анализе 

остварености 

планирати 

реализацију 

активности и 

приоритетних 

задатака за 

наредни период 

Савет 

родитеља, 

васпитно- 

образовно 

веће, 

педагошки 

колегијум, 

орган 

управљања, 
директор 

Август, 

септембар 

2021, 2022 

Обезбедити веће 

ангажовање 

родитеља и 

представника 

локалне 

заједнице у 
процесу 

унапређивања 

Организовање 

заједничких 

састанака 

представника 

установе са 

представницима 

Савета родитеља у 
циљу 

унапређивања 

планова и програма 

Директор, 

васпитно- 

образовно 

веће, савет 

родитеља 

Септембар, 

фебруар 

сваке радне 

године 

Одржани 

састанци 

заинтересованих 

страна, дати 

предлози и 

донети 
закључци 

у циљу 

Записници са 

састанака 

Тим за РП, 

директор 

Јун 2021 и 

јануар 

2022 
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планова и 

програма 

Организовање 

заједничких састанака 

представника 

установе са 

представницима 

локалне заједнице у 

циљу унапређивања 

планова и програма 

Директор, 

васпитно- 

образовно 

веће, управни 

одбор, 

представници 

локалне 

заједнице 

 унапређивања 

процеса 

планирања 

   

СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ 2: Повећати обухват и богатити понуду посебних и специјализованих програма у складу са потребама деце и породице 

 

1.2 Задатак 

 

Активности 

 

Носиоци 
Временски план 

реализације 

План евалуације 

Критеријуми 

успеха 
Инструменти Носиоци Динамика 

 
 

Анализирати 

потребе 

родитеља и 

локалне 

заједнице 

Припремити 

упитник о 

потребама 

родитеља 

 

 

 

Тим за 

Самовредновање 

стручни 

сарадник, 

директор 

 

 

 

Септембар 2021 

 

Припремљен 

упитник 

 
упитник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тим за РП 

директор 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Јун 2021 

и јануар 

2022 

Анализирати 

упитник и 

утврдити 

потребе 

родитеља 

 
Извршена анализа 

упитника 

 
Записник 

Тима за ПиС 

 

 
 

На основу 

резултата 

анализа 

припремити 

и 

реализовати 

програме 

Креирати 

посебан и/или 

специјализовани 

програм 

Септембар 

2021-Фебруар 

2022 

 

Креиран П и С 

програм 

 
ПиС програм 

 
Реализација 

програма 

Спољни 

сарадници, 

васпитачи 

(реализатори 

програма) 

 
Октобар –јун 

2021/2022 

 

Реализован 

најмање 1 П и С 

програм 

 
Извештај 

реализатора 

Евалуација 

реализованог 

програма 

Тим за 

Самовредновање 

стручни 

сарадник, 

Септембар 2021- 

август 

2022 

20% деце 

укључено у 

реализацију П и С 

програма 

 

Извештај 

Тима за ПиС 
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  директор      

СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ 3: Унапредити процес планирања, реализације и евалуације васпитно-образовног процеса 

 

3.1 Задатак 

 

Активности 

 

Носиоци 
Временски план 

реализације 

План евалуације 

Критеријуми 

успеха 
Инструменти Носиоци Динамика 

 

 

 

 

 

 
 

Праћење и 

анализа 

процеса 

планирања, 

реализације и 

евалуације 

васпитно- 

образовног 

рада 

Израда протокола за 

праћење во рада и 

дечјег развоја и 

напредовања и 

упознавање васпитача 
са протоколом 

 

 
Директор 

 
 

Септембара 

2021-март 2022 

Израђен 

протокол 

и упознато 

васпитно 

 

Протокол, 

записник са 

састанака ВО 

већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тим за РП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јун 

2021 

и јануар 2022 

 
 

Примена протокола за 

праћење во рада и 

дечјег развоја и 

напредовања 

 

 

 
Директор 

 
 

У складу са 

планом вршења 

инструктив. 

увида 

Протокол се 

примењује 

у 

процесу 

праћења у 

свим 

васпитним 
групама 

 
Протоколи о 

праћењу и 

анализи у 

васпитним 

групама 

Анализа података 

добијених протоколом 

за праћење во рада и 

дечјег развоја и 

напредовања и 

дефинисање 

препорука(мера) у 

оквиру приоритетних 

области рада за 
унапређење 

 

 
Директор, 

васпитачи, 

васпитно- 

образовно 

веће 

 

 

Током године на 

састанцима 

васпитно- 

образовног већа 

Сваке године 

се 

планира 

унапређење 

процеса на 

нивоу 

група 

у складу са 

препорукама 

 

 

Протокол, 

записник са 

састанака ВО 

већа 
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3.2 Задатак 

 

Активности 

 

Носиоци 

Временски 

план 

реализације 

План евалуације 

Критеријуми 

успеха 
Инструменти Носиоци Динамика 

 

Оспособити васпитаче 

за самоевалуацију 

процеса планирања, 

реализације и 

евалуације васпитно- 

образовног рада 

Самоевалуација 

процеса 

планирања, 

реализације и 

евалуације 

васпитно- 

образовног рада 

 

 

Васпитно 

особље 

 
 

Радна 

2021/2022 и 

даље у 

континуитету 

Сви васпитачи 

врше 

самоевалуацију 

процеса 

планирања, 

реализације и 

евалуације вор- 

а 

 

 
Протоколи 

васпитног 

особља 

 

 

Директор, 

Тим за РП 

 

 

Јануар 

2022 

 

 

3.3 Задатак 

 

Активности 

 

Носиоци 

Временски 

план 

реализације 

План евалуације 

Критеријуми 

успеха 
Инструменти Носиоци Динамика 

 

 

 

Оспособити 

васпитаче за 

пројектно планирање 

васпитно-образовног 

рада 

Планирање и 

реализација 

мини 

пројеката на 

нивоу 

васпитних 
група 

 

 

Васпитно 

особље 

 

 

2021/22 

 
Реализују се 

мини пројекти у 

свим васпитним 

групама 

 

 
Књига рада 

васпитача 

 

 

 

 
Директор, 

васпитно- 

образовно 

веће 

 

 

 

 

Новембар 2021 

и даље у 

контину-итету  
Евалуација 

мини 

пројеката 

Васпитно 

особље, 

директор, 

васпитно- 

образовно 

веће 

 
Октобар 2021 

и даље у 

континуитету 

 
Извршена 

евалуација свих 

мини пројеката 

Књига рада 

васпитача, 

записници  са 

седница васпитно- 

образовног већа 
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3.4 Задатак 

 
 

Активности 

 
 

Носиоци 

 
Временски 

план 

реализације 

План 

евалуације 

 
Критеријуми успеха 

 
Инструменти 

 
Носиоци 

 
Динамика 

Оспособити 

васпитаче за рад 

са децом са 

сметњама у 

Избор 

акредитованог 

програма из 

области ''Рад са 

Директор, 

васпитно 

особље, 

 
2021-2022 

Извршен избор 

одговарајућег 

програма 

Уговор о 

реализацији 

обуке 

Директор, 

Тим за РП 

Тим за 

додатну 

 
2021-2022 

развоју децом са 

сметњама у 

развоју'' 

    подршку  

Реализација 

акредитованог 

програма 

Директор, 

васпитно 

особље, 

реализатори 

програма 

 
 

2021-2022 

Сви васпитачи су 

прошли обуку на 

тему ''Рад са децом 

са сметњама у 

развоју'' 

 
 

Уверења 

 

Примена 

стечених знања 

у пракси 

Васпитно 

особље, 

Тим за 

додатну 

подршку 

 
2021/22 и даље 

у континуитету 

 

Израђен ИОП за 

децу са сметњама у 

развоју 

 

Књига рада 

васпитача, 

ИОП 
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3.5 

Задатак 

 

Активности 

 

Носиоци 

Временски 

план 

реализације 

План евалуације 

Критеријуми 

успеха 
Инструменти Носиоци Динамика 

 

 

 

 

 

Укључити 

родитеље 

у процес 

израде 

адаптације 

Одржавање 

родитељских 

састанака на 

нивоу 

васпитних 

група и 

уочавање 

потреба 

новоуписане 
деце 

 

 

 

 

 

 
Васпитно 

особље, 

родитељи 

 

 

 

 

 

 
 

Јун-јул 

2021 

 

 

Одржани 

састанци у свим 

васпитним 

групама 

 

 

 

Књига рада 

васпитача 

 

 

 

 

 

 
 

Васпитно-образовно 

веће 

 

 

 

 

 

 
 

Почетак сваке 

школске/радне године 

Израда плана 

адаптације у 

сарадњи са 

родитељима уз 

уважавање 

дечјих потреба 

и 

 

 
Припремљени 

планови 

 

 
Планови 

адаптације 

 специфичности       

СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ 4: Унапредити процес праћења дечјег развоја и напредовања 

 

4.1 Задатак 

 

Активности 

 

Носиоци 

Временски 

план 

реализације 

План евалуације 

Критеријуми 

успеха 
Инструменти Носиоци Динамика 

 

 

 

Избор 

акредитованог 

програма 

Директор, 

васпитно 

особље 

 
2021-2022 

Извршен избор 

семинара 

Уговор о 

реализацији 
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Оспособити 

васпитаче за 

израду и 

примену 

инструмената 

за праћење 

дечјег развоја 

и напредовања 

Обука васпитача 

на тему ''Израда 

инструмената и 

програмирање 

васпитно- 

образовног рада у 

функцији 

индивидуализације 

дечјег развоја и 

напредовања'' 

 

 

Директор, 

васпитно 

особље, 

предавачи 

 

 

 

 
2021-2022 

 

 

 

Сви васпитачи су 

прошли обуку 

 

 

 

 
Уверења 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Тим за 

самовредновање, 

Тим за РП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Јун 2021и јануар 2022 

Дефинисање 

циљева праћења и 

израда 

инструмената 

 

 

 

Васпитно 

особље 

 

 

 

 
2021-2022 

 
 

Сви васпитачи 

прате дечји развој 

и напредовање 

применом 

различитих 

инструмената 

 

 
Књиге рада 

васпитног 

особља, 

Инструменти 

за праћење 

Праћење дечјег 

развоја и 

напредовања 

применом 

различитих 
инструмената 

Програмирање 

васпитно- 

образовног рада у 

складу са 

подацима 

систематског 
праћења 

 
 

Васпитно 

особље 

 

 
2021-2022 

Програмирање се 

врши на основу 

података 

систематског 

праћења 

Књиге рада 

васпитног 

особља, 

Инструменти 

за праћење 

 уфункцији 

индивидуализације 

рада са децом 
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СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ 5: Побољшати услове за боравак деце у установи 

 

5.1 Задатак 

 

Активности 

 

Носиоци 

Временски 

план 

реализације 

План евалуације 

Критеријуми 

успеха 
Инструменти Носиоци Динамика 

 

 
Формирати 

васпитне групе 

благовремено, у 

складу са 

законским 

прописима 

Обавештење о упису 

деце 

Управни 

одбор 
Мај 2022 Донета одлука Одлука 

 

 

 

 
Тим за развојно 

планирање 

 

 

 

 

2021-2022 

Доношење одлуке о 

већем, односно мањем 

броју деце која се 
уписују у васпитне групе 

Председник 

општине, 

општинско 
веће 

 
Јун 2022 

Донета 

одлука/реше- 

ње 

 
Одлука/решење 

 
Формирање васпитних 

група 

 
Васпитно 
особље 

 
 

Јун 2021 

 

Формиране 

васпитне 

групе 

Записник са 

седнице 

васпитно- 

образовног 
већа 

 

 

5.2 Задатак 

 

Активности 

 

Носиоци 

Временски 

план 

реализације 

План евалуације 

Критеријуми 

успеха 
Инструменти Носиоци Динамика 

 

 
 

Обезбедити 

оптималне 

услове у 

процесу 

планирања и 

припремања 

исхране 

 

Анализа 

јеловника, 

процеса 

припремања и 

сервирања хране 

Техничка служба, 

служба рачуновод., 

мед.сес.за рад на пзз, 

директор, 

представник савета 

родитеља, 
представник во већа 

 
 

Тромесечно 

сваке радне 

године 

Израђен план 

унапређења 

процеса 

припремања и 

сревирања 

хране 

 

 

Записник 

 

 

 

 

 

Тим за РП 

 

 

 

 

Јун 2021и 

јануар, 

2022 Сарадња са 

нутриционистима 

и дијететичарима 

из других 

предшколских 

установа у циљу 

 
Кухињско особље, 

директор, 

мед.сес.за рад на пзз 

 
2 пута годишње 

током радне 

године 

 

Унапређен 

процес 

планирања 

исхране 

 

 
Јеловник 
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 размене искустава 

и унапређења 

процеса 

планирања 

исхране деце у 

вртићу 

      

Сарадња са 

Институтом за 

јавно здравље из 

Пирота у циљу 

унапређења 

процеса 

планирања 

исхране деце у 
вртићу 

 

 

Кухињско особље, 

директор, 

мед.сес.за рад на пзз 

 

 

2 пута годишње 

током радне 

године 

 

 
Унапређен 

процес 

планирања 

исхране 

 

 

 

Јеловник 

 

СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ 6: Унапредити сарадњу породице и установе 

 

6.1 Задатак 

 

Активности 

 

Носиоци 

Временски 

план 

реализације 

План евалуације 

Критеријуми 

успеха 
Инструменти Носиоци Динамика 

 

 
Повећати 

учешће 

родитеља у 

животу и раду 

установе и 

васпитне групе 

Испитивање 

потреба 

родитеља 

Васпитно-особље, 

стручни сарадник, 

савет родитеља 

 
Јун, јул 2021 

Извршено 

испитивање 

80% 
родитеља 

 
Анкета 

 

 

 

 
Васпитно-образовно 

веће, Тим за РП 

 

 

 

Квартално 

током школске 

године 

 
 

Израда Плана 

сарадње са 

родитељима 

 

Стручни сарадник, 

директор, 

васпитно- 

образовно веће, 

савет родитеља 

 

 
Август 

2021 

Припремљен 

план 

сарадње у 

складу са 

исказаним 

потребама 
родитеља 

 

 
Годишњи 

план рада 
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 Реализација 

различитих 

облика сарадње 

у складу са 

исказаним 

потребама 

родитеља 

 

 
Васпитно особље, 

директор 

 
Септембар – 

август сваке 

радне 

године 

80% 

родитеља 

укуљчено у 

различите 

видове 

сарадње 

Извештај о 

раду 

васпитног 

особља, 

извештај о 

раду установе 

  

Укључивање 

родитеља у 

непосредан рад 

да децом у 

складу са 

исказаним 
потребама 

 

 

Васпитно особље 

 
Септембар – 

август сваке 

радне 

године 

80% 

родитеља 

укључено у 

непосредан 

рад васпитне 

групе 

Књига рада 

васпитног 

особља, 

Извештај о 

раду 

васпитног 
особља, 

 

СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ 7: Унапредити права деце и климу поверења у установи 

 

7.1 Задатак 

 

Активности 

 

Носиоци 

Временски 

план 

реализације 

План евалуације 

Критеријуми 

успеха 
Инструменти Носиоци Динамика 

 

 

Развијати 

политику против 

насиља и 

дискриминације 

у установи 

Упознавање 

запослених са 

Програмом 

заштите деце од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

Протоколом 

поступања у 

насилним 
ситуацијама 

 

 

Директор, 

Тим за 

пружање 

додатне 

подршке 

 

 

 

На почетку 

сваке школске 

године 

 

 

 
Сви запослени су 

упознати са 

Програмом и 

Протоколом 

 

 

 

 
Извештај Тима 

за заштиту 

 

 

 

 

Тим за РП 

 

 

 

 
Јун 2021и јануар 

2022 
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 Упознавање 

родитеља са 

Програмом 

заштите деце од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

Протоколом 

поступања у 

насилним 
ситуацијама 

   

 

 
80% родитеља је 

упознато са о 

Програмом и 

Протоколом 

   

 

Понашање свих 

заинтересованих 

страна у складу 

са документима 

 
 

Запослени, 

родитељи 

 
 

Током сваке 

школске године 

Све 

заинтересоване 

стране поступају 

у складу са 

Програмом и 

протоколом 

 
 

Извештај Тима 

за заштиту 

 

 
Тим за РП 

 
 

Јун 2021 и јануар 

2022 

 

 

7.2 Задатак 

 

Активности 

 

Носиоци 

Временски 

план 

реализације 

План евалуације 

Критеријуми успеха Инструменти Носиоци Динамика 

 Упознавање       

 запослених са       

 Правилником о   Сви запослени су    

Обезбедити 

доследно 

поштовање 

норми и 
аката 

правилима понашања, 

Правилником о 

дисциплинској и 

материјалној 
одговорности 

 
Директор, 

Тим за 

заштиту 

 
На почетку 

сваке радне 

године 

упознати са 

Правилницима и 

доследно их поштују 

 
Извештај 

директора, 

Извештај Тима 

за заштиту 

 

 
Тим за РП 

 
 

Јун 2021 и 

јануар 2022 

  

установе 
Упознавање родитеља 

са Правилником о 

правилима понашања 

  80% родитеља је 

упознато са 

Правилником о 

правилима понашања 
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 Испитивање нивоа 

задовољства 

запослених 

међуљудским 

односима у колективу 

   

 
 

Висок степен 

задовољства 

међуљудским односима 

   

Предузимање мера у 

циљу поштовања 

норми и аката 

установе 

 

Током школске 

године 

 

 

7.3 Задатак 

 

Активности 

 

Носиоци 

Временски 

план 

реализације 

План евалуације 

Критеријуми 

успеха 
Инструменти Носиоци Динамика 

 Одређивање ментора    
Новопридошло 

особље је 

упознато са 

радним местом, 

правилима и 

запосленима 

   

 новом запосленом      

Дефинисати 

поступке 

увођења у посао 

за новопридошло 
особље 

Представљање 

запосленог у колективу 
 

Директор, 

запослени 

 
 

2021-2022 

Упутство, 

белешке, 

документа 

установе 

 
 

Тим за РП 

 
Јун и јануар 

2020, 2021 
Упознавање 

новопридошлог 

запосленог са упутством, 
 физичким простором,      

 средствима рада итд...      

 

СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ 8: Унапредити и промовисати квалитетан васпитно-образовни рад у установи и ван ње 

 

8.1 Задатак 

 

Активности 

 

Носиоци 

Временски 

план 
реализације 

План евалуације 

Критеријуми 

успеха 
Инструменти Носиоци Динамика 

 

Промовисати 

реализацију 

квалитетних 

облика рада 

унутар 

установе 

У оквиру личног 

плана стр. 

усавршавања 

планирати 

реализацију и 

промоцију 

квалитетних облика 

рада унутар 

 

 

Васпитно 

особље 

 

 
Септембар 

2021- јун 

2022 

90% 

васпитача 

планира 

реализацију 

и промоцију 

квалитетних 

облика рада 

унутар 

 
Лични план стр. 

Усавршавања 

фотографије,  видео 

записи, презентације, 

писане припреме, књиге 

рада 

 
 

Стручни 

актив 

васпитача, 

Тим за РП 

Током године у 

складу са планом 

рада актива 

васпитача 

Током године у 

складу са планом 

рада Тима за РП 
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 установе   установе    

 

 
Промовисати 

квалитетне облике 

рада у установи 

90% 
васпитних група 

је 

промовисало 

квалитетне 

облике рада 

унутар 

установе 

 

 

8.2 Задатак 

 

Активности 

 

Носиоци 

Временски 

план 

реализације 

План евалуације 

Критеријуми 

успеха 
Инструменти Носиоци Динамика 

 

 

 

Промовисати 

реализацију 

квалитетних 

облика рада ван 

установе 

Избор теме и 

припрема пројеката 

Васпитно 

особље 

 
2021-2022 

Припремљен 

пројекат 

 
Пројекат 

Стручни 

актив 

васпитача 

На крају сваке 

школске године 

Пријављивање 

пројеката (радова) 

за Стручну 

конференцију 

васпитача 

 

Директор, 

васпитач 

координатор 

 
 

2021-2022 

Пројекат 

прихваћен од 

стране комисије 

СУВС 

 
Обавештење од 

стране СУВС 

 

Стручни 

актив 

васпитача 

 
На крају сваке 

школске године 

Представљање 

пројеката на 

конференцији 

Реализатори 

пројекта - 

васпитачи 

 
2021-2022 

Пројекат 

позитивно 

оцењен од 

стране групе 

 

Евалуациона 

листа 

Стручни 

актив 

васпитача 

 

На крају сваке 

школске године 
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СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ 9: Развијање партерства са различитим институцијама 

 

9.1 Задатак 

 

Активности 

 

Носиоци 

Временски 

план 

реализације 

План евалуације 

Критеријуми 

успеха 
Инструменти Носиоци Динамика 

 

 

Побољшати 

сарадњу са 

институцијама 

из  локалне 

заједнице 

Организовање 

састанака са 

представницима 

институција из 

локалне 

заједнице у 

циљу 

сагледавања 

могућности 

развијања даље 

сарадње 

 
 

Директор, 

представник 

актива 

васпитача, 

представник 

савета 

родитеља 

 

 

 

 

2021-2022 

 

 

Састанци се 

организују 

редовно, на 

почетку сваке 

школске године 

 

 

 

 
Извештај 

директора 

 

 

 

 

Тим за РП 

 

 

 

2 пута годишње, у 

складу са планом 

рада Тима за РП 

 Креирање и 

реализација 

заједничких 

програма и 

активности са 

представницима 

институција из 

локалне 

заједнице 

 

Директор, 

представник 

актива 

васпитача, 

представник 

савета 

родитеља 

 
Реализују се 

програми и 

планирају 

активности у 

сарадњи са 

представницима 

различитих 

институција 

 

 
Књига рада 

васпитача, 

Извештај о раду 

установе 

 

 

 

Тим за РП 

 

 

2 пута годишње,у 

складу са планом 

рада Тима за РП 

 

 

9.2 Задатак 

 

Активности 

 

Носиоци 

Временски 

план 

реализације 

План евалуације 

Критеријуми 

успеха 
Инструменти Носиоци Динамика 

 

 
 

Организовати 

студијска путовања 

и посете различитим 

Утврђивање 

потреба и 

доношење 

одлуке о 

реализацији 

студијског 

путовања/посете 

 
Директор, 

Стручни 

актив 

васпитача 

 

 

 

 

 

 

 

 

90% васпитача 

учествовало у 

 

 

 

 

 
Списак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У складу са 
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научним/образовним 

институцијама у 

циљу остваривања 

програмских циљева 

Организација 

путовања/посете 
Директор 2021-2022 

реализацији 

студијског 

путовања/посете 

учесника 
Тим за РП 

планом рада Тима 

за РП 

Формирање 

групе и 

реализација 

путовања/посете 

Директор, 

стручни актив 

васпитача 

СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ 10: Унапредити процес организације рада и руковођења 

 

10.1 Задатак 

 

Активности 

 

Носиоци 

Временски 

план 

реализације 

План евалуације 

Критеријуми 

успеха 
Инструменти Носиоци Динамика 

 

 

 

Формирање 

тимова на нивоу 

установе у складу 

са компетенцијама 

и интересовањима 

запослених 

Анализа потреба 

формирања појединих 

тимова на нивоу 

установе 

Директор, 

васпитно 

особље 

 

 

 

 

На почетку 

сваке 

школске 

године 

 

 

 

Формирани 

тимови у складу 

са 

компетенцијама и 

интересовањима 

запослених 

 

 

 

Чек листа, 

записник са 

састанака актива 

васпитача, 

записници са 

састанака Тимова 

 

 

 

 

 

 
Тим за РП 

 

 

 

 

 

 
Јун, јул 2021 

Изјашњавање 

васпитног особља о 

учешћу у 

одговарајућим 

тимовима 

 

Директор, 

васпитно 

особље 

Доношење решења о 

формирању 

тима(тимова) 

 

Директор 

Састанци тимова и 

избор координатора 

Чланови 

тимова 

 

10.2 Задатак 

 

Активности 

 

Носиоци 

Временски 

план 

реализације 

План евалуације 

Критеријуми 

успеха 
Инструменти Носиоци Динамика 

 

 

 

Планско вршење 

инструктивног 

увида и надзора у 

Дефинисање 

протокола/записника 

за вршење увида и 

надзора 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

2021-2022 

 

 

 

 

 
Обављен увид и 

 

 

 

 
Извештај о раду 

директора 

 

 

 

 

 

Тим за РП 

 

 

 

2 пута 

годишње,у 

складу са 

Израда плана 

остваривања 

увида/надзора 
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свим сегментима 

рада установе 

Вршење 

инструктивног увида и 

надзора у складу са 

планом и предлагање 
мера за унапређивање 

рада 

надзор Протоколи/ 

записници 

планом рада 

Тима за РП 

 

10.3 Задатак 

 

Активности 

 

Носиоци 

Временски 

план 

реализације 

План евалуације 

Критеријуми 

успеха 
Инструменти Носиоци Динамика 

 Обука на тему ''       

 Менаџерске вештине       

 и људски ресурси''   Устанољен је    

Израда документа 
Установити систем 

вредновања, 

мотивације и 

награђивања 

запослених 

 
 

Директор 

 
 

2021-2022 

систем 

вредновања, 

мотивисања и 

награђивања 

запослених и 

поштују се 

Документ о 

вредновању, 

извештаји, одлуке, 

решења директора 

 
Тим за 

РП 

2 пута 

годишње,у 

складу са 

планом рада 

Тима за РП 

Упознавање 

запослених са 

системом вредновања, 

мотивисања и 
 награђивања       

 запослених       

 

СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ 11: Унапредити људске ресурсе 

 

11.1 Задатак 

 

Активности 

 

Носиоци 

Временски 

план 

реализације 

План евалуације 

Критеријуми 

успеха 
Инструменти Носиоци Динамика 

 Анализирати потребе за    

 

 

 

   

 бројем извршилаца на      

 свим пословима након      

Обезбедити 
извршеног уписа деце      
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довољан број 

запослених у 

складу са Законом 

на основу 

исказаних потреба 
родитеља и 

У складу са исказаним 

потребама поднети 

захтев надлежним 

органима за давање 

сагласности за 

ангажовање потребног 
броја извршилаца 

 

Директор, 

васпитно- 

образовно веће, 

управни одбор 

 

 
2021-2022 

Извршен 

пријем 

потребног 

броја 

извршилаца 

 
Уговори о раду, 

извештај о раду 

директора 

 
 

Тим за 

РП 

2 пута 

годишње,у 

складу са 

планом рада 

Тима за РП 

установе      
Расписивање конкурса 

 и пријем потребног      

 броја извршилаца      

 послова      

 

11.2 Задатак 

 

Активности 

 

Носиоци 

Временски 

план 

реализације 

План евалуације 

Критеријуми 

успеха 
Инструменти Носиоци Динамика 

 

 

 

 

 

 

 

 
Успоставити 

систем ангажовања 

лица у складу са 

специфичним 

потребама деце и 

родитеља 

Анализирати потребе за 

ангажовањем лица 

услед непостојања 

могућности 

организовања било 

каквих облика рада, 

непостојања 

могућности превоза 

детета/рад са децом са 

сметњама у развоју 

(путујући васпитач, 

породични вртић, 

персонални асистент и 
сл.), 

 

 

 

 
Директор 

Тим за додатну 

подршку, Тим 

за развијање 

ПиС програма 

 

 

 

 

 

 
Јун-јул 2021 

 

 

 

 

 

 

 
Ангажована 

лица и 

реализовани 

програми у 

складу са 

исказаним 

потребама 

родитеља 

 

 

 

 

 

 

 

 
Програм и план 

рада, записници са 

састанка Тимова, 

годишњи план 

рада, извештај о 

раду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тим за 

РП 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 пута 

годишње,у 

складу са 

планом рада 

Тима за РП 
Припрема и 

реализација програма и 

плана ангажовања лица 

у складу са потребама 

 

Ангажована 

лица 

Септембар 

2021-јун 

2022 
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Евалуација програма 

Тим за додатну 

подршку, Тим 

за ПиС 

програме, 

ангажована 
лица 

 
 

Фебраур-јун 

2022 

СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ 12: Унапредити материјално-техничке ресурсе 

 

12.1 Задатак 

 

Активности 

 

Носиоци 

Временски 

план 

реализације 

План евалуације 

Критеријуми 

успеха 
Инструменти Носиоци Динамика 

 

 

 

 

 

Извршити 

реновирање 

ентеријера 

установе 

Израда неопходне 

пројектно-техничке 

документације за 

кречење објекта 

“Пчелица”и 

реконструкција мокрих 
чворова 

 

 

 

 

 

 
Директор 

 

 

 

 

 

 
 

2021-2022 

 

 

 

 

 
Извршено 

реновирање 

планираних 

целина 

ентеријера 

 

 

 

 
Извештаји о раду 

директора, 

Извештаји о раду 

установе, 

фотографије, 

рачуни, окончане 

ситуације 

 

 

 

 

 

 

Тим за 

РП 

 

 

 

 

 
2 пута 

годишње,у 

складу са 

планом рада 

Тима за РП 

Израда неопходне 

пројектно-техничке 

документације за 

адаптацију хидрантске 
мреже , објекат 

“Пчелица” 

Обезбеђивање 

финасијских средстава 
Реализација радова Извођач радова 

 

 

12.2 Задатак 

 

Активности 

 

Носиоци 

Временски 

план 

реализације 

План евалуације 

Критеријуми 

успеха 
Инструменти Носиоци Динамика 

 Израда неопходне       

 пројектно-техничке       

 документације за замену    Извештаји о раду   
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Извршити 

реновирање 

спољашњег простора 

установе 

постојећих справа и 

уређење спољашњег 
простора 

 
Директор 

 
 

2021-2022 

Извршено 

реновирање 

планираних 

целина 

екстеријера 

директора, 

Извештаји о раду 

установе, 

фотографије, 

рачуни, окончане 

 
Тим за 

РП 

2 пута 

годишње,у 

складу са 

планом рада 

Тима за РП 
Израда неопходне 

пројектно-техничке 
 докуметације за    ситуације   

 реконструкцију       

 приступних стаза и       

 ограда у објектима , 

“Пчелица” и “Лептирић” 

      

Обезбеђивање 

финасијских средстава 

Реализација радова Изв.радова 

 

12.3 Задатак 

 

Активности 

 

Носиоци 

Временски 

план 

реализације 

План евалуације 

Критеријуми 

успеха 
Инструменти Носиоци Динамика 

 
 

Извршити набавку 

недостајуће опреме, 

дидактичког 

материјала, АВ и 

радно игровних 

средстава за 

реализацију 

васпитно-образовног 

рада 

Израда спецификације 

потребних средстава и 

опреме (полице за 

јаслене групе, кабанице 

за децу, пројектор, 

костими за драмски 

кутак...) у складу са 

исказаним потребама 
васпитног особља 

 

 

 
Васпитно 

особље 

 

 

 

 

 

2021-2022 

 

 

 

 
Извршена 

набавка 

средстава и 

опреме 

 

 

 
Извештаји о раду 

директора, 

Извештаји о раду 

установе, 

фотографије, 

рачуни 

 

 

 

 

 
Тим за 

РП 

 

 

 

 

У складу са 

Планом рада 

Тима за РП 

Обезбеђивање 

финасијских средстава 
 

Директор 
Набавка средстава и 

опреме 

 

12.4 Задатак 

 

Активности 

 

Носиоци 

Временски 

план 

реализације 

План евалуације 

Критеријуми 

успеха 
Инструменти Носиоци 
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Извршити набавку 

недостајуће опреме и 

средстава за рад 

техничког особља 

Израда спецификације 

потребних средстава и 

опреме у складу са 

новим основама 

предшколског програма 

 
Техничко 

особље 

 

 

 

2021-2022 

 

 
Извршена 

набавка 

средстава и 

опреме 

 
Извештаји о раду 

директора, 

Извештаји о раду 

установе, 

фотографије, 

рачуни 

 

 

 
Тим за 

РП 

 

 
 

У складу са 

Планом рада 

Тима за РП Обезбеђивање 

финасијских средстава 
 

Директор 
Набавка средстава и 

опреме 
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9. ПРОГРАМ ИСХРАНЕ 

При планирању исхране узимају се у обзир следећи фактори: 

• -узраст деце 

• -број деце одређене узрасне групе 

• -дужину боравка деце у установи 

• -енергетске и нутритивне потребе деце. 

 

Структура дневне исхране деце треба да обезбеди адекватно задовољење енергетских и 

нутритивних потреба деце, кроз: 

• заступљеност свих група намирница, са одређеним енергетским уделом, односно у 

међусобним квантитативним односима; 

• заступљеност свих хранљивих материја (макронутријената) у оброцима у одређеном 

процентуалном односу; 

• заступљеност минерала и витамина (микронутријената) у оброцима у одређеном 

процентуалном односу; 

• расподелу укупне енергије у kcal, односно kJ, подељену на одговарајући број 

дневних оброка у одређеном 

процентуалном односу, у односу на трајање боравка детета у предшколској установи. 

Дневни ритам исхране представља редослед и време сервирања оброка, који се планирају 

у зависности од дужине времена боравка деце у установи, односно од времена доласка и одласка 

деце из установе. 

Појединачни оброци сервирају се у одређеним временским интервалима, у складу са 

физиолошким потребама деце, при чему се мора поштовати временски размак од три сата између 

оброка, и то: 

 

Задаци у погледу исхране током ове године биће: 

• обезбеђивање свих потребних нутриенаса за време боравка у установи; 

• обезбеђивање оптималног режима исхране деце (време и редослед појединих 

оброка); 

• правилно сервирање оброка; 

• обезбеђивање довољно времена деци да конзумирају оброке; 

• неговање стрпљивог и толерантног односа особља према деци, без пожуривања, 

претњи, личним примером утицати на ставове деце према храни и понашању за 

столом; 

• планирање и праћење исхране и вођење евиденције о томе; 

• поштовање Правилника о ближим условима и начину остваривања исхране деце у 

предшколској установи; 

• наставак сарадње са Завод за заштиту здравља-Пирот; 

• сарадња са стручним институцијама које се баве унапређењем исхране. 

На реализацији овако постављених задатака, током године радиће кухињско особље, 

сарадник - медицинска сестра за превентивно здравствену заштиту и негу, васпитно особље, 

директор као и спољашњи сарадници установе из Дома здравља, Института за јавно здравље, 

санитарне инспекције, стручне службе других установа. 

 
 

9.1 Програм заштите здравља и безбедности деце, родитеља и запослених 

Задаци на реализацији програма превентивно- здравствене заштите 
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• стварање сигурне и безбедне средине кроз реализацију програма превентивно 

здравствене заштите 

• спровођење неопходних мера превенције , заштите и сузбијања ширења епидемије 

''COVID-19'' 

• информисање родитеља о темама које су везане за очување здравља деце 

• реализација здравствено васпитних активности 

• израда флајера за родитеље на тему превенције 

• одржавање родитељских састанака на тему превентивно здравствене заштите 

• одржавање састанака са радницима на одржавању хигијене, кухињским особљем и 

техничким особљем ради бржег решавања свакодневних проблема у раду, помоћ у 

отклањању одређених неправилности, бољој размени информација. 

 

9.2 Заштита здравља и безебдности деце, родитеља и запослених у редовним 

околностима рада (након завршетка епидемије заразне болести ''Covid 19’’) 

 

Задаци Активности/начини Време Место 
Реализатори/ 

носиоци 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Систематско 

праћење раста, 

развоја и 

здравља деце у 

колективном 

боравку и 

заштита од 

болести 

Здравствена припрема за 

пријем детета у колектив и 

пријем детета у колектив 

VIII - IX и 

током 

године 

 
Установа 

мспзз, 

васпитно 

особље, 

родитељ 

Достава стручних мишљења и 

упутства педијатра и писане 

сагласности родитеља  у 

случајевима деце са 

хроничним здравственим 

проблемима где током 

њиховог боравка у колективу  

може доћи до погоршања 
здравственог стања 

 

 

VIII – IX и 

током 

године 

 

 

 

Установа 

 

 
мспзз, 

васпитно 

особље, 

родитељ 

Достава писаног извештаја 

педијатра којим се указује на 

здравствене проблеме и 

препоручене мере и поступке у 

случају када постоји 

преосетљивост детета на 

одређени лек , храну, убод 
инсеката и сл. 

 

 
VIII-IX и 

током 

године 

 

 

 
Установа 

 
 

мспзз, 

васпитно 

особље, 

родитељ 

Циљани лекарски прегледи 

при првом упису у колектив, 

као и после одсуствовања 

због болести, других разлога 

 

Током 

године 

 
Установа 

 
мпзз 

Праћење општег стања и 

понашања детета у васпитној 

групи, увид у стање личне 

хигијене и прикладност 

одевености, правовремено 

реаговање на промене, 

мерење телесне 
температуре по потреби 

 

 

Током 

године 

 

 

 
Установа 

 

 
мспзз, 

васпитно 

особље 
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 ,издвајање детета и 
позивање родитеља. 

   

Периодична контрола раста и 

развоја детета-мерење телесне 

висине и телесне тежине и 

евидентирање у здравственом 
картону детета 

 
X ,XII , 

III , VI 

 
 

Установа 

 
 

мспзз 

Стоматолошка заштита уста и 

зуба коју спроводе 

стоматолози Дома здравља 

Током 

године 

 

Установа 
мспзз, 

стоматолог 

Преглед деце ради праћења 

раста, развоја, ухрањености и 

здравственог стања, као и 

раног откривања поремећаја 

здравља које спроводе 

педијатри Дома здравља 

 
Најмање два 

пута 

месечно 

 

 
Установа 

 
 

мспзз, 

педијатар 

 
 

Мере 

правовременог 

откривања 

развојног 

поремећаја и 

болести детета 

 

Рано уочавање промена и 

евиденција, укључивање 

стручних сарадника 

 
Током 

године 

 
 

Установа 

мспзз, 

васпитно 

особље, 

стручни 

сарадник 

Успостављање добре сарадње 

са родитељима, како би се 

детету и породици пружила 

подршка 

 
Током 

године 

 
 

Установа 

мспзз, 

васпитно 

особље, 

стручни 
сарадник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дневна контрола 

опште 

хигијенских и 

епидемиолошких 

услова 

Одржавање чистоће, 

температуре, влажности, 

проветрености и 

осветљености просторија 

Свакодневно 

током 

године 

 
Установа 

 
мспзз 

Хигијенска исправност, 

начин припремања, 

допремања, сервирања и 
квалитета хране, 

Свакодневно 

током 

године 

 
Установа 

 
мспзз 

Хигијена кухињског 

простора, посуђа и 

инвентара; 

Свакодневно 

током 

године 

 

Установа 

 

мспзз 

Хигијена санитарних 

просторија; 

Свакодневно 

током 

године 

 

Установа 

 

мспзз 

Хигијена уређаја и хигијенску 

исправност воде за пиће; 

Свакодневно 

током 

године 

 

Установа 

 

мспзз 

Лична хигијена запошљеног 

особља. 

Свакодневно 

током 

године 

 

Установа 

 

мспзз 

Праћење здравственог стања 

радника у промету и производњи 

намирница, радника 

на транспорту готове хране, као и 

радника на подели хране 

 

Свакодневно 

током 

године 

 
 

Установа 

 
 

мспзз 
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Здравствено 

васпитни рад 

Адаптација по мери детета 

Превенција капљичних 

инфекција 

Азбука здравља 

Вода и здравље 

Хигијена уста и зуба 

Исхрана и здравље 

Моје тело/лична хигијена 

Безбедан и здрав корак у вртићу 

 

 

 
Током 

године 

 

 

 

Установа 

 
 

мспзз, 

стручни 

сарадник, 

васпитно 

особље 

 

 

Вођење здравствене 

превентивне 

документације 

Вођење прописаних табела и 
писање извештаја 

Током 
године 

Установа мспзз 

Вођење здравственог картона, 

здравственог листа детета, 

евиденција усвајања културно 

хигијенских навика, 

евиденција повреда, 

инфективних болести, листа 
вашљивости. 

 

 
Током 

године 

 

 

Установа 

 

 

мспзз 

 

 

9.3 Заштита здравља и безбедности деце, родитеља и запослених у ограниченом 

капацитету рада и током трајања епидемије 

Спречавање и сузбијање ширења заразних болести спроводи се дневном контролом 

здравственог стања, систематским прегледима, циљаним контролним лекарским прегледима деце, 

дезинфекцијом, дезинсекцијом и дератизацијом просторија где деца бораве, редовним одржавањем 

хигијене простора, односно у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести и 

одговарајућим Уредбама, Одлукама и Закључцима Владе Републике Србије 

У циљу спречавања и ширења заразних болести постоји уска сарадња педијатра, 

епидемиолога, санитарне инспекције и здравствене службе Установе и спроводе се редовно 

противепидемијске мере. 

Поред редовних задатака, у циљу спречавања и ширења заразне болести изазване корона 

вирусом, током трајања епидемије, предузимају се следеће мере: 

 
Реализација санитарно – хигијенских задатака 

Свакодневно спровести прање, чишћење и дезинфекцију простора, прибора и опреме, као и 

проветравање простора. 

На улазу у објекте свакодневно постављати дезобаријеру натопљену дезинфекционим средством, 

као и дозер са средством за дезинфекцију руку на бази 70% алкохола.Обезбедити обележена 

места за хигијенско одлагање одпада у вртићу (употребљених маски и друго). Одпад одлагати у 

кесе смештене у канту са педалом, за ножно отварање или отворене како би се избегло 

додиривање површине канти. Кесе са отпадом завезати пре бацања у контејнер и даље третирати 

у складу са процедуром за управљање уз прописане мере заштите. 

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

тегоба/симптома који могу да указују на респираторну инфекцију, односно COVID-19 (повишена 

телесна температура, кашаљ, краткоћа даха, отежано дисање, губитак чула укуса и мириса) 

одмах предузму мере изолације од деце у групи и других запослених, јаве се надређеном и удаље 

се са посла, потом се јаве изабраном лекару у дому здравља по процедури која важи за све 

грађане са сумњом на COVID-19 и да до потврде да су здрави не долазе на посао. 

Потребно је да сви запослени у предшколској установи смање учесталост својих социјалних 

контаката у свакодневним активностима, како би могућност заразе новим корона вирусом била 
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сведена на минимум. 

Свакодневно, у јутарњим сатима обавезно је проветравање свих просторија у објекту 

Предшколске установе. Континуирано проветравати простор током боравка деце у васпитној 

групи. 

Детаљно чишћење и дезинфекција простора, прибора и опреме, као и проветравање спроводи се 

након одласка деце. Средства за дезинфекцију примењивати у складу са упутством произвођача. 

Обезбедити чешћу дезинфекцију тоалета. 

Деца теже контакту, блискости, заједничкој игри, због чега је усвајање правила физичког 

дистанцирања и придржавање истог тешко изводљиво. Зато је потребно децу по потреби 

подсећати и упућивати да одржавају физички размак уз објашњења која су им прихватљива 

зависно од њиховог узраста. Истовремено, ригорозна примена правила физичког дистанцирања 

није ни могућа ни замислива у животу и раду вртића - физички размак као и појачану личну 

хигијену деце неопходно је подстицати имајући у виду да ће неминовно долазити до одређених 

одступања - полазећи од узрасних специфичности детета, особености игре и учења деце у раном 

детињству и природе делатности предшколског васпитања и образовања. Као и до сада, теме из 
домена бриге о здрављу, са осећањем мере, приближити и понудити деци кроз игру, планиране 

ситуације учења, животно-практичне ситуације (рутине, ритуале). 

Боравак деце организовати тако да се међусобни контакт различитих васпитних група 

максимално избегне, као и њихови сусрети у ходницима, трпезаријама, двориштима, салама, 

тоалетима током дневних рутина. 
Препоручује се организовање активности деце у дворишту кад год и где је то могуће. 

Не користити играчке које се не могу прати и дезинфиковати (на пример плишане играчке). 

уклонити тепихе, остале предмете и украсе који се тешко перу, чисте и дезинфикују. Не мешати 

играчке између васпитних група и деце пре него што се оперу и дезинфикују. Одредити место за 
одлагање прљавих играчака. 

За дневни одмор деце поставити кревете по принципу „ноге-глава“ тако да постоји дистанца 

међу децом. За свако дете обележити постељину и водити рачуна да свако дете спава у свом 

кревету. 

При свакој сумњи на постојање симптома респираторне инфекције код детета, медицинска 

сестра издваја дете у за то намењену просторију и позива родитеље; У случају да медицинска 

сестра није у објекту у тренутку када васпитач примети симптоме код детета, поступити у 

складу са протоколом и правилима установљеним у установи. До доласка родитеља, дете мора 

бити под сталним надзором. У соби за изолацију медицинска сестра или други одрасли, 

обавезно користи рукавице и маску, тако да маска прекрива уста и нос. Дете смирити, 

контролисати телесну температуру, раскомотити, напајати топлим напицима и спроводити 

адекватну негу до доласка родитеља или лекарске екипе. Након одласка детета обавестити 

управу и надлежни институт/Завод за јавно здравље, просторију очистити и дезинфиковати, 
обавезно променити маску и радну униформу. 

Препоручену дистанцу спровести у затвореном простору установе где се обављају 

административни послови, као и између других запослених и деце. 

Сво особље Предшколске установе мора да носе маске, тако да маска прекрива уста и нос, као и 

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

најмање 20 секунди или средством на бази 70 % алкохола. Не додиривати лице, посебно уста, 
нос и очи пре прања или дезинфекције руку. 

Сви који улазе у просторије које користе деца, морају да носе униформе и користе обућу која је 

намењена за ношење само у предшколској установи. Униформе прати на температури 60-90 ˚C 

коришћењем уобичајених детерџената за рубље бар два пута недељно, а обућу дезинфиковати 

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

или боце са распршивачем. 

Сви запослени обавезно морају да одмах по уласку у објекат предшколске установе дезинфикују 

сопствене мобилне телефоне и руке. Личне ствари, торбе се одлажу у гардеробни део и не уносе 
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у простор васпитне групе. Редовно одржавање простора објекта укључује прање и 

дезинфиковање подова, врата, столова, столица, квака, прекидача за светло, ручки ормарића, 

славина, објеката за играње у дворишту, играчака, и других површина које користи већи број 

лица, најмање два пута дневно, по потреби и чешће. При коришћењу дезинфекционих средстава 

водити рачуна о правилној примени према упутству произвођача по питању намене, 

концентрације, начина примене и неопходног контактног времена. 

Прибор и средства за чишћење и дезинфекцију се морају држати ван домашаја деце и не смеју се 

примењивати у непосредној близини деце, како би се избегло евентуално удисање испарења. 
Чишћење се спроводи када су деца у дворишту или након одласка деце. 

Просторије редовно проветравати уз омогућавање континуираног протока ваздуха. Не користити 

вештачку вентилацију. 

Потребно је спровести појачане хигијенске мере приликом прања, умивања, пресвлачења и 

држања деце у наручју. 

Приликом мењања пелена строго поштовати процедуру хигијене руку (прање руку сапуном и 

водом у трајању од најмање 20 секунди или користити средство на бази 70 % алкохола) пре и 

након замене и одлагања пелена. 

Обавезан је надзор васпитача током прања руку деце сапуном и водом у трајању од најмање 20 

секунди. Посебно је битно 

прати руке пре и после јела, после тоалета, после играња и боравка у природи. 

Потребно је да свако дете има своју постељину, а постељину и друге тканине прати машински на 

температури од 60-90 ˚C користећи уобичајен детерџент за рубље, најмање једном недељно. 
Мере заштите деце ради спречавања ширења корона вируса 

Пријем детета у вртић се врши само уз потврду надлежног педијатра да је дете здраво и уредно 
вакцинисано. 

Децу са симптомима болести – респираторне, цревне инфекције, повишена температура и 
слично или са сумњом на почетак болести (умор, губитак апетита) не доводити у вртић. 

Пре доласка у вртић родитељ има обавезу да детету и себи измери температуру и да у случају 

повишене температуре не доводи дете у вртић и о томе обавести васпитача. Уколико постоје 

могућности на уласку у сваки објекат треба обезбедити бесконтактно мерење температуре и 

родитеља и деце. 

Спроводи се строга тријажа деце при пријему у вртић. 

Прати се здравствено стање и понашање детета у васпитној групи, правовремено се реагује у 

случају појаве симптома вируса - издваја се дете у собу за изолацију, позивају се родитељи и 
упућују лекару у најкраћем временском периоду 

Прати се константно број присутне деце и проверава се свакодневно разлог одсуства долазеће 

деце - позивају се телефонским путем родитељи деце ради добијања информација о разлогу 

одсуства детета из вртића и води се  прописана документација 

Појачан је надзор над личном хигијеном деце. Свакодневно се врши конрола прања руку деце 

топлом водом и течним сапуном, руке се дезинфикују . 

Кроз здравствено - васпитни рад указује се деци на значај дезинфекције руку на самом улазу у 

вртић, прања руку ујутру 

после уласка детета у васпитну групу, након коришћења тоалета, пре и после оброка, уласка у 

васпитну групу након боравка напољу. 
Указује се деци на значај стављања подлактице на уста приликом кашљања и кијања. 

Свакодневно, ујутру запослени у вртићу проветравају све просторије пре уласка деце, отварање 

прозора и терасних врата обавезно је након доручка, у време боравка деце на отвореном,пре и 

после поподневног одмора као и после ручка 
Васпитачи, медицинске сестре - васпитачи изводе децу на пет минута како би проветрили собе. 

Обавезан је и боравак деце на отвореном простору двориште вртића , тераса. За време одсуства 
деце из просторија потребно их је додатно проветрити. 

У сладу са могућностима деца за столовима седе удаљени једни од других. 
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У току дневног одмора – спавања,  деца су на креветима позиционирана по принципу „ноге- 

глава“ уз препоручену раздаљину. 

Обезбеђени су појединачни кревети и постељина за свако дете и строго се води рачуна да се не 

мешају. 

Појачан је надзор над хигијеном у радним собама у којима бораве деца - спроводе се мере 

опште хигијене уз обавезну дезинфекцију свих просторија,  све коришћене површине: радне 

столове, пултове, полице, кваке на вратима свих просторија, славине, водокотлиће, подове и сл., 

посуђе, прибор у кухињи редовно се чисте и перу водом и детерџентом и дезинфикују хлорним 

препаратом према упутству произвођача. 

Појачано је чишћење, прање и дезинфекција санитарних чворова, прање и дезинфекција ноша, 

креветића, пулта у јасленим групама, играчака, промена постељног рубља два пута недељно по 

потреби и чешће, хигијенско одлагање прљавог веша, редовно пражњење корпи за отпатке 

Посебна пажња се обраћа на лончиће, флашице из којих деца пију воду - свако дете користи 

свој лончић и флашицу. 
Евиденција: 

Контрола санитарно-хигијенских услова и предузете мере по налазу, контрола здравственог 

стања детета на пријему и у току дана, контрола хигијенске исправности–начин сервирања, 

допремања и квалитета хране, спровођење неопходних мера превенције, заштите и сузбијања 

ширења епидемије COVID-19. 
 

 

9.4 Заштита здравља и безбедности деце, родитеља и запослених током прекида 

остваривања рада у одређеном временском периоду 

 

Активности Време Носиоци 
Начин 

праћења 

Доношење Одлуке о прекиду рада Устанoве 

Кризног штаба општине Димитровград или 

других надлежних органа. Континуирана 

сарадња са Школском управом (информисање 

запослених, родитеља, Савета родитеља, 

Управног одбора). 

 
 

Одмах по 

прекиду 

 

 
Директор 

 

 
Одлуке 

Информисање запослених, родитеља, Савета 

родитеља, Управног одбора 

Одмах по 

прекиду 
Директор Записници 

Комуникација путем већ утврђених канала 

комуникације између директора, главних 

васпитача и службе превентиве, 

рачуноводства правне службе, службе текућег 

одржавања, васпитача и свих осталих 

 

Током 

трајања 

прекида 

Директор, 

васпитачи, стр. 

сарадник, 

смспзз, 

рачуноводство 

 
Вибер група, 

записници 

Дневно праћење и размена са запосленима о 

здравственом стању запослених, деце, 

родитеља 

Током 

трајања 

прекида 

Директор, 

васпитачи, 

смспзз 

 

Вибер група 

Израда плана обиласка вртића уз поштовање 

мера 

Током 

трајања 

прекида 

Директор, 

педагошки 

колегијум 

 

Планови 

Попис магацина са намирницама и 

хигијенским средствима 

По прекиду 

рада 

Директор, 

рачуноводствена 

служба 

Пописне 

листе 

Остваривање комуникације и реализација Током Сви запослени Записници 
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плана рада утврђеним начинима 
комуникације 

прекида   

У случају потребе улаза у радне просторије 

обезбедити све мере заштите 
По потреби Сви запослени 

 

 

 

10. Различити програми и облици рада са децом 

10.1 Програм“Школа у природи” 

Програм обухвата децу свих узрасних група. Носиоци активности су васпитачи Тима за 

екологију и естетско уређење. 

Приоритетни задаци у овој радној години биће проширење еколошких активности на све 

вртеће установе. Формирање еколошке свести деце на предшколском узрасту је неопходно да би се  

будуће генерације одговорно односиле према животној средини. Све планиране активности биће 

реализоване на нивоу објеката и група колико нам буду дозвољавале епидемиолошке мере. 

 
 

10.2 Програм „Традиција и наслеђа“ 

Циљ програма био би развијање православног погледа на свет као и изграђивање и 

оплемењивање човека, тј. oплемењивање његових интелектуалних, емоционалних и вољних снага, 

кроз: 

 

• неговање језика и културе бугарске националне мањине 

• развијање љубави према ближњима (према породици, пријатељима и свим 

другим људима уопште) 

• указивање на јединственост и непоновљивост сваке људске личности, као 

• и на њено место у оквиру заједнице којој припада 

• развијање свести о свом верском и националном идентитету, уз 

• истовремено развијање толеранције према људима који не припадају тим истим 

групацијама 

• развијање другарства и љубави , послушности и дарежљивости, поштења и 

праведности (једном речју друштвено понашање и морални развој), 

• упознавање са празницима Православне цркве , 

Неке од активности се реализују: 

• музичко-драмске (духовне песме и музика, глума, приредбе, представе), 

• ликовне (цртање, бојење, прављење честитки) , 

• моторичко–логичке игре (игре памћења, пантомиме, погађања, слагалице, пузле, 

квизови знања ). 

 

10.3 Програма „Школа енглеског језика“ 

Основни васпитно образовни циљ овог специјализованог програма – упознавање деце са 

страним језиком и подстицање и развијање љубави према страним језицима је у претходном периоду 

остварен. Циљ програмских активности специјализованог програма – енглески језик – био би да 
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деца на овом узрасту, на њима прилагођен начин савладају основне елементе енглеског језика, и да 

им се подстакне и подржи интересовање за учење страних језика. Поред наведеног, деца су нови 

језик кроз време почела да усвајају на сличан начин као и матерњи што је још један од циљева 

наведених у наставном плану и програму и то кроз покрет, игролике активности, песму, корелацију 

са свим методичким областима и подстицање конструкта знања на шта се посебно обраћала пажња. 

Деца су поред основа енглеског језика задовољила потребу за моторичким активностима (корелација 

са методиком физичког васпитања), усвајањем уметничких садржаја (област методике музичког и 

ликовног васпитања у корелацији са специјализованим програмом – енглески језик), упознаће се са 

садржајима из области дечије кљижевности на енглеском језику (корелација са методиком развоја 

говора). 

Реализација програма реализоваће се уз поштоваање епидемиолошке ситуације и поштовања 

мера. 
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11. СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ ЗА ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ 

УЗРАСТА 

Координатор програма: 

Физичко васпитање доприноси свестраном развоју личности. Утиче на развој здравља, телесних 

способности и осталих позитивних особина. Физички развој и здравље су основ за формирање 

личности. 

 

У предшколском узрасту код детета постављају се темељи здравља, дугорочна свестрана моторна 

спремност и хармоничан физички развој. 

 

Циљеви: 

 

Организовање спортских игара у вртићу са циљем очувања и унапређивања здравља, обезбеђивању 

услова за нормалан раст и развој функционалних и моторичких способности код деце; 

Развијање моторичких способности код деце; 

 

Повећан број спортских активности на нивоу свих вртића у Установи; 

Побољшан стручно - педагошки рад васпитача и медицинских сестара- васпитача запослених у 

Установи; 

 

Обогаћивање програма у вртићу-подршка потенцијално талентованом детету. 

Подстакнуто значајније укључивање локалне самоуправе у реализацији и унапређењу физичког 

васпитања у предшколској установи; 

Добит за дете: 

• Подстицање развоја моторике преко природних облика кретања: ходања, трчања, 

скакања, пузања, пењања... 

• Подстицање развоја биомоторичких способности: координације, равнотеже, 

спретности, окретности, снаге, брзине и издржљивости 

• Развијање и јачање здравља, челичење организма 

• Развијање дечје пажње и концентрације 

• Формира се навика правилног држања тела 

• Дете процењује себе у односу на друге, оно стиче и развија своје организаторске 

способности, брже се и ефикасније социјализује 

• Усмерити талентовано дете да почне да се бави одређеним спортом 

• Дете усваја норме понашања и формира правилан однос према другој деци и околини 

• Развија се такмичарски дух 

 

Програм подразумева развијање физичког развоја код деце применом различитих телесних вежби 

(вежбе за поједине мишићне групе), прихватању правила покретних игара, такмичарске игре, 

полигон, крос, кодирање кроз покрет, игре на отвореном простору. (кошарка, фудбал, атлетика, 

тенис, пливање...) 

 

Деца добијају елементарна знања о коришћењу справа и реквизита, усвајају правила личне и опште 

хигијене, развијају такмичарски дух. 

 

У оквиру програма планирани су спортски дани у вртићима у којима ће бити организована спортска 

такмичења и игре такмичарског типа (индивидуалне и екипне). Игре ће бити прилагођене узрастима 

деце (игре за децу јасленог узраста, игре за децу узраста од 3 до 4 године, игре за децу узраста од 4 

до 5,5 година и игре за децу од 5,5 година до поласка у школу). Такмичарске спортске игре у којима
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би учесници били деца из више вртића Предшколске установе „8 септембар“ планирани су да се 

одрже у Хали и на отвореном у СТЦ. 

 

Такође, програмом се предвиђа и исцртавање бетонских стаза и површина у дворишту вртића. 

Исцртавају се разноврсне игре са правилима за децу у циљу подстицања физичког развоја. 

Програм подразумева консултативни рад, едукацију, излагање на тематским састанцима, непосредан 

рад са децом... 

 

Трајање програма је предвиђено свакодневно у току радне године, а учесници програма су деца 

узаста од једне године до поласка у школу, медицинске сестре, медицинске сестре-васпитачи и 

васпитачи уз подршку координатора програма. 

 

Начин праћења реализације програма: упитници, разговори са васпитачима, посете 

васпитним групама, увиђања кроз непосредан рад са децом. 
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12. ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 
 

Област рада Активности Време Докази Место Носиоци 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Планирање и 

програмирање 

васпитно- 

образовног рада 

Учествовање у припреми 

развојног плана установе 
Септембар Развојни план Канцеларија 

Стручни сарадници, чланови 

тима 

Учествовање у припреми 

плана самовредновања 
Септембар План самовредновања Канцеларија 

Стручни сарадници, чланови 

тима 

Учествовање у припреми 

индивидуално образовног 

плана за децу 

 

Током године 
Индивидуално 

образовни палн 

 

Канцеларија 
Стручни сарадници, чланови 

тима 

Учешће у припреми 

годишњег плана рада 

установе 

 

Септембар 
Годишњи план рада 

установе 

 

Канцеларија 
Стручни сарадници, 

кординатори тимова и директор 

Припрема годишњег плана 

рада стручног сарадника 
Септембар 

План рада педагога , 

логопеда 
Канцеларија Стручни сарадници 

Учествовање у избору и 

планирању реализације 

посебних и специјализованих 

програма 

 
Октобар 

Посебни и 

специјализовани 

програми 

 
Канцеларија 

 

Реализатори програма педагог, 

директор 

Припремање плана 

сопственог стручног 

усавршавања и 

професионалног развоја 

 
Август 

 

План стручног 

усавршавања 

 
Канцеларија 

 
Стручни сарадници 

Пружање подршке у 

планирању рада у 

ограниченом капацитету и 

приликом потпуне обуставе 

рада 

 
 

Током године 

 
Планови, савет педагога 

, логопеда 

 
 

Код куће 

 
Стручни сарадници , директор, 

васпитачи 



72  

Праћење и 

вредновање 

васпитно - 

Учествовање у 

континуираном праћењу и 

подстицању напредовања 

 

Током године 
Радна књига, досије 

деце 

Васпитна група, 

канцеларија 

 

Васпитачи, стручни сарадници 

образовног рада деце у развоју и учењу     

Праћење и вредновање 

примене мера 

индивидуализације и 

индивидуално образовног 

плана 

 
 

Током године 

 
Радна књига, обрасци за 

вредновање 

 
Васпитне групе, 

канцеларија 

 
 

Васпитачи, стручни сарадници 

Учествовање у праћењу и 

вредновању ефеката 

иновативних активности и 

пројеката, ефикасности нових 
организационих облика рада 

 
 

Током године 

 
Радна књига, обрасци за 

вредновање 

 
Васпитне групе, 

канцеларија 

 
 

Васпитачи, педагог, директор 

Иницирање различитих 

истраживања ради 

унапређивања васпитно- 

образовног рада 

 
Током године 

 

Радна књига, план 

истраживања 

 
Установа 

 

Васпитачи, стручни сардници, 

директор 

Истраживања која се 

спроводе у оквиру 
самовредновања 

 

Током године 
Радна књига, план 

самовредновања 

 

Установа 
Чланови тима за 

самовредновање, педагог 

Учешће у изради годишњег 

извештаја о раду предшколске 

установеа 

 

Август 

 

Радна књига, извештаји 

 

Канцеларија 

 

Педагог , директор 

Учешће у изради годишњих 

извештаја стручних органа и 

тимова 

 
Август 

 
Радна књига, извешетаји 

 
Канцеларија 

 
Васпитачи, педагог 

Праћење рада у ограниченом 

капацитету и приликом 

потпуне обуставе рада 

 

Током године 

 

Извештаји 

 

Код куће 

 

Педагог 
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Рад са 

васпитачима 

Учешће у прилагођавању 

ритма живота и рада у 

предшколској установи 

специфичностима узраста и 

потребама деце 

 
 

Септембар 

 
 

Радна књига 

 
 

Установа 

 
 

Васпитачи, педагог 

 Пружање стручне подршке 

усмеренe на адекватно и 

правовремено задовољавање 

потреба детета 

 
Септембар 

 

Радна књига, белешке 

педагога , логопеда 

 
Васпитне групе 

 
Васпитачи, стручни сарадници 

Саветовање у процесу 

адаптације деце 

 

Септембар 

Планови адаптације, 

радна књига, белешке 

педагога , логопеда 

 

Васпитне групе 

 

Васпитачи, стручни сарадници 

Саветовање у 

индивидуализацији васпитно- 

образовног рада, на основу 

уочених потреба, 

интересовања и способности 
деце 

 

 
Током године 

 

 
Радна књига 

 
 

Васпитне групе, 

канцеларија 

 

 
Васпитачи, стручни сарадници 

Пружање подршке за рад са 

децом којима је потребна 

додатна образовна подршка. 

 

Током године 
Радна књига, белешке 

педагога , логопеда 

 

Васпитне групе 

 

Васпитачи, стручни сарадници 

Тимско израђивање 

педагошког профила детета. 

Учешће у изради 

индивидуално образовних 

планова. 

 
 

Током године 

 

Педагошки профил, 

‚ИОП, решење Тима за 

додатну подршку детету 

 
 

Канцеларија 

 
Родитељи, васпитачи, стручни 

сардници 

Усмеравање у креирању плана 

стручног усавршавања 

 

Август 

Лични планови 

стручног усавршавања, 

записник 

 

Канцеларија 

 

Васпитачи, стручни сарадници 

Пружање подршке у 

планирању у ограниченом 

капацитету и приликом 
потпуне обуставе рада 

 
Током године 

 

Планови, савет педагога 

, логопеда 

 
Код куће 

 

Директор , стручни сарадници, 

васпитачи 
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Рад са децом 

Учешће у организацији и 

пријему деце 
Септембар 

Радна књига, белешке 

педагога , логопеда 
Установа 

Деца, родитељи , стручни 

сарадници 

Учешће у процесу адаптације 

и подршка у превазилажењу 

тешкоћа адаптације 

Септембар - 

октобар 

Планови адаптације, 

радна књига, белешке 

педагога , логопеда 

Васпитне групе 

канцеларија 

Деца, родитељи ,стручни 

сарадници 

 Учешће у праћењу дечјег 

праћења и напредовања у 

развоју и учењу 

 

Током године 

 

Радна књига, чек листе 
Васпитне групе 

канцеларија 

 

Васпитачи, стручни сарадници 

Учешће у тимском 

идентификовању деце којој је 

потребна подршка у процесу 

васпитања и образовања и 

осмишљавању и праћењу 

реализације 

индивидуализованог 

приступа у раду са децом 

 

 

 
Током године 

 

 
Мере 

индивидуализације, 

обрасци вредновања 

 

 

 
Канцеларија 

 

 

Родитељи, васпитачи, стручни 

сарадници 

Учешће у структуирању 

васпитних група 

 

Јун 

Формиране групе, 

распоред деце по 

групама 

 

Канцеларија 
Чланови комисије, директор , 

стручни сарадници 

Пружање подршке деци за 

коју се обезбећује васпитно 

образовни рад по 

индивидуализованом или 

индивидуално образовном 

плану 

 

 
Током године 

Мере 

индивидуализације, 

индивидуално 

образовни планови, 

радна књига 

 
 

Васпитне групе 

канцеларија 

 

 
Стручни сарадници 

Пружање подршке деци из 

осетљивих друштвених група 
Током године Радна књига Васпитне групе Стручни сарадници 

Рад на унапређивању 

кључних компетенција, 

ставова и вредности 

 

Током године 

 

Радна књига 

 

Васпитне групе 

 

Стручни сарадници 

 

 

Није тешко бити фин Септембар  

 
 

 

 

 Права и обавезе детета Октобар 

Разлике међу људима Децембар 
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Радионица из 

програма 

заштитe деце 

Свест о себи Фебруар Радна књига, белешке 

педагога , логопеда, 

фотографије 

Васпитне 

групе/онлајн 

 
Стручни сарадници, васпитачи Љубав Март 

Комуникац. и неспоразуми Април 

Срећа, туга Јун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рад са 

родитељима/ 

старатељима 

Прикупљање података који су 

од значаја за упознавање, 

праћење и развој детета 

Септембар и 

током године 

Радна књига, досије 

детета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канцеларија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Родитељи, васпитачи , стручни 

сарадници 

Саветодавни рад са 

родитељима деце која имају 

тешкоће у развоју, учењу и 

понашању 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Током године 

 

Радна књига, досије 

детета 

Подршка јачању родитељских 

васпитних компетенција, 

нарочито информисањем о 

психолошким 

карактеристикама њихове 

деце у оквиру индивидуалних 

консултација и облика 
групног образовања родитеља 

 

 

Радна књига, досије 

детета 

Сарадња са родитељима чија 

деца похађају предшколску 

установу по индивидуално 

образовном плану 

Радна књига, досије 

детета, мере 

индивидуализације, 

индивидуално 
образовни план 

Учествовање у реализацији 

програма сарадње установе са 

родитељима (оптшти и 

групни родитељски састанци) 

 

Радна књига, белешке 

педагога , логопеда 

Сарадња у оквиру Савета 

родитеља 
Радна књига, записник 
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Рад са 

директором, 

стручним 

сарадницима, 

педагошким 

асистентом и 

пратиоцем 

Сарадња са директором на 

пословима који се тичу 

обезбеђивања ефикасности, 

економичности и 

флексибилности васпитно - 

образовног рада установе, а 

нарочито у вези са: 

 

 
Током 

године, јун 

 
Решење комисије за 

пријем деце, распоред 

деце по групама, 

планови, предлози 

 

 

Канцеларија 

 

 

Директор, стручни сарадници 

детета распоредом рада васпитача по 

групама, избором васпитача и 

друго. Предлагање нових 

организационих решења 

васпитно-образовног рада 

    

Сарадња са директором на 

припреми докумената 

установе, прегледа, извештаја 

и анализа 

Септембар 

2021, Август 

2022. 

 

Планови, извештаји 

докумената 

Учествовање у раду комисије 

за проверу савладаности 

програма за увођење у посао 

васпитача, стручног 

сарадника 

 

 

 

Током године 

 
Решење комисије, 

извештај 

 
Васпитна група, 

канцеларија 

 
Директор, ментор, чланови 

комисије, приправник, педагог 

Редовна размена, планирање 

и усаглашавање заједничких 

послова са другим стручним 

сарадницима у установи 

 
Радна књига 

 
Канцеларија 

 
Сарадници, стручни сарадници 

 

 

 

 
Рад у стручним 

органима и 

Тимовима 

Тим развојно планирање  

 

 

 

 
Током године 

 

 

 

 

Радна књига, записници 

тимова 

 

 

 

 

 
Канцеларија 

 

 

 

 

Чланови тима, директор, 

стручни сарадници 

Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој установе 
Тим за самовредновање 

Тим за професионални развој 

Тим за заштиту 

Тим за инклузивно 

образовање 

Актив васпитича 
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Педагошки колегијум 

Васпитно образовно веће 

Савет родитеља 

Сарадња са 

надлежним 

установама, 

Сарадња са образовним, 

здравственим, социјалним и 

другим институцијама 

 

Током године 

 

Радна књига 

 

Установа 
Сарадници, стручни сарадници 

других институција, педагог 

организацијама, 

удружењима и 

јединицом 

локалне 

самоуправе 

значајним за остваривање 

циљева васпитно - образовног 

рада и добробити деце 

    

Сарадња са локалном 

заједницом и широм 

друштвеном средином за 

остваривање циљева васпитно 

- образовног рада и 

добробити деце 

Сарадња са стручним 

сарадницима који раде у 

другим установама, 

институцијама, 

организацијама, удружењима 

од значаја за остваривање 

образовно-васпитног рада и 

добробити деце, центар за 

социјални рад, домови 

здравља, заводи за патологију 

говора, ментално здравље и 

друге здравствене установе, 

институт за психологију, 

матични факултет, заводи за 

вредновање и унапређење 

образовно-васпитног рада 

 Израда и вођење 

електронских досијеа за децу 
Септембар Досијеи Канцеларија Педагог 
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Вођење 

документације, 

припрема за рад 

и стручно 

усавршавање 

Присуство активностима 

стручног усавршавања у 

установи 

 

Током године 

 

Радна књига, записници 

 

Канцеларија 

 

Васпитачи, директор, педагог 

Усавршавање дигиталних 

компетенција 
Током године Сертификати 

Место 

одржавања 
Педагог 

 Оснаживање за креирање и 

примену различитих 

програма и 

Инспиративна средина за 

интегрисано учење 

Стручни сусрети стручних 

сарадника и сарадника 

предшколских установа 

  семинара/ 

онлајн 
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13. ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА 

 
План рада педагошког колегијума 

 

Време Активности Место 
Реализатори/ 

носиоци 

IX 
 Израда плана рада 

 Праћење остваривања програма васпитања и образовања 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Установа 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор, 

чланови 

педагошког 

колегијума 

 

 

 
Током 

године 

  Разматрање питања и давање мишљења у вези са пословима из надлежности дирек- 

тора који се односе на планирање и организовање остваривања програма васпитања и 

образовања и свих активности Установе, старање о осигурању квалитета, самовредновању, 

стварања услова за спровођење спољашњег вредновања, остваривање стандарда 

постигнућа и унапређивање квалитета васпитно образовног раса, старање о остваривању 

развојног плана Установе, сарадњу са органима јединице локалне самоуправе, 

организацијама и удружењима, организовање и вршење педагошко-инструктивног увида и 

праћење квалитета образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузимање мера за 

унапређивање и усавршавање рада васпитача, мед. сестара и стручних сарадника 

Током 

године 
  Разматрање, давање предлога и вредновање програма инклузивног образовања 

 
II 

 Координација и праћење рада стручних тимова 

 Праћење остваривања програма и квалитета васпитно-образовног рада и предлагање 

мера за унапређивање 
 Вредновање резултата рада васпитача , мед. сестара и стручних сарадника 

 
VI 

 Координација и праћење рада стручних тимова 

 Праћење реализације програма и квалитета васпитно-образовног рада и предлагање 

мера за унапређивање 
 Вредновање резултата рада васпитача , мед. сестара и стручних сарадника 

VIII  Припрема извештаја о раду тима 
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План рада васпитно образовног већа 

 

Време Активност Место 
Реализатори/ 

носиоци 

 

 

IX 

 разматрање извештаја о извршеном самовредновању у радној 2020/2021.год. 

 разматрање извештаја о раду стручних органа 

 разматрање извештаја о раду установе; 

 разматрање плана стручног усавршавања за радну 2021/2022.год. 

 разматрање програма рада установе 

 утврђивање предлога Годишњег плана рада за радну 2021/2022 
 формирање тимова на нивоу установе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Установа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор, 

чланови во 

већа 

 
II 

 разматрање остваривања планова и програма вор-а и вредновање резултата рада васпитног 

особља 

 разматрање начина осигурања и унапређења квалитета васпитно-образовног рада 
установе; 

 
VI 

 разматрање извештаја о упису деце у предшколску установу 

 давање предлога за формирање васпитних група и распоређивање васпитног особља 

 разматрање остваривања програма вор-а и вредновање резултата рада васпитног особља 
 анализа извештаја о реализацији излета 

VIII 
 формирање тимова за радну 2021/2022.год. и договор око израде годишњих планова рада 

тимова 
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План рада актива васпитача 

 

Време Активности-начини Носиоци Место 

 
IX 

• Извештај о раду актива у протеклој години 

• Упутства и предлози за рад актива у наредној години 

• Избор председника 

• Унапређење здравствене заштите 

 
 

Чланови актива 

 
 

Канцеларија 

 

 

 
IX 

• Усвајање плана и програма рада актива за радну 2021-2022. годину 

• Планирање ВО праксе васпитача са освртом на пројектно планирање 

(излагање, примери добре праксе и сл.) 

• Упутства за реализацију пројекта на нивоу установе 

• Договор о начину чувања и каталогизацији костима и дидактичких 

средстава (каталог, датотека) 

• Текућа питања 

 

 

 

 

 
Чланови актива 

 

 

 

 

 
Канцеларија 

 

 
X 

• Упознавање са активностима које произилазе из развојног плана 

самовредновања и планова других тимова 

• Размена метода,техника, материјала са сајтова или из праксе 

васпитача (онлајан) 

• Планирање тимских активности 

• Текућа питања 

 

 
Чланови актива 

 

 
Канцеларија 

 

 
XII 

• Припрема прославе Нове Године и Св.Саве у установи 

• Хоризонтално учење-размена идеја о врстама игара(стихови, 

загонетке, драматизација) и како их прилагодити различитом узрасту 

• Анализа дидактичког материјала-искуства васпитача приликом рада 

у радним књигама(дискусија) 

• Текућа питања 

 

 
Чланови актива 

 

 
Канцеларија 

 
III 

• Припрема ускршње продајне изложбе 

• Припрема Еко-патроле 

• Припрема за реализацију завршне приредбе 

• Текућа питања 

 
Чланови актива 

 
Канцеларија 

VI • Упутство за достављање годишњих извештаја Чланови актива Канцеларија 
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 • Анализа рада актива за протеклу годину и сугестије за наредну годину 

• Искуства васпитача и стручног сарадника у вези са пружањем подршке 

породици 

• Текућа питања 

  

 

 

 

 

 

 
Током године 

• Приказ похађања акредитованих семинара 

• Извештаји након стручних конференција 

• Приказ квалитетних облика рада (примери добре праксе) 

•  Презентација пројеката које су васпитачи урадили у току године 

(осврт на употребу дидактичког материјала, сарадњу са породицом, 

локалном заједницом, другим групама,...) 

• Приказ блога, сајта 

• Приказ примене знања са семинара у непосредном васпитно 

образовном раду 

• Праћење пројеката у установи 

• Припрема предавања за родитеље и васпитаче 

• Промовисање ППП кроз сарадњу ПУ са школом 

• Васпитно-образовни рад по групама-актуелна питања 

• Комуникација, тимски рад (радионица) 

 

 

 

 

 

 
Чланови актива 

 

 

 

 

 
 

Канцеларија 
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14. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗА РАДНУ 2021/22.ГОДИНЕ 

Чланови Тима : Татијана Маринков-мед. сестра на превентиви 

Ивана Глигоров-мед.сестра на превентиви 

Ђурђица Ђуров-Маринков-председница Актива мед. сестара 

Вера Васов-директор 

 

План реализације активности у 2021/22.године 

Време 

реализације 
ктивности/теме Начин реализације Носиоци реализације 

 

 

 

 

 

 

 

 
Септембар 

2021. 

Август 

2022. 

-Пријем новоуписане деце уз 

здравствену потврду и оверен картон 

детета за боравак у ПУ са потврдом о 

вакциналном статусу, издато од 

изабраног педијатра 

 

-Евиденција здравственог стања, 

специфичним потребама и 

здравственим ризицима децета: 

-Преосетљивост детета на лек, 

намирницу,убод инсеката и сл., на 

основу мишљења педијатра 

евидентира и спроводи се 

хигијенско-дијететски режим у ПУ; 

-Приликом уписа детета са 

хроничним незаразним болестима 

или са инвалидитетом у ПУ, 

родитељ, односно 

старатељ упознаје медицинску 

сестру - сарадника у објекту у коме 

се врши пријем детета са 

здравственим стањем детета, ради 

 

 

 

 
Сарадња са педијатријском 

службом Дома здравља,са 

родитељима,са запосленим у ПУ 

 

Сарадња са Удружењем деце, 

омладине и родитеља оболелих 

од хроничних незаразних 

болести 

Организовање едукације за 

запослене у сарадњи са 

здравственим установама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинска сестра на превентиви 
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 планирања и припреме простора, 

које медицинска сестра на 

превентиви спроводи у сарадњи са 

Тимом за ИОП, као и ради 

спровођења неопходног хигијенско- 

дијететског режима и неопходне неге 

детета. 

-Код детета са хроничном 

незаразном болести, због које може у 

току боравка детета у ПУ доћи до 

погоршања здравственог стања, 

родитељ, односно старатељ 

медицинској сестри доставља 

стручно мишљење и упутства 

изабраног педијатра о мерама које 

треба спровести у току боравка 

детета у предшколској установи; 

-Едукација запослених и 

организација састанка запослених 

који у својим групама имају дете 

оболело од хроничне незаразне 

болести(дијабетес, 

астма,епилепсија,кардио- васкуларна 

обољења...) и његовим родитељима 

  

 
 

Септембар 

2021. 

Август 

2022. 

-Јутарњи пријем детета након 

мерења телесне температуре 

бесконтактним топломером детету и 

родитељу,дезинфекције руку и 

обуће,увида у опште стање детета и 

родитеља 

-У случају процене да дете није за 

колектив,враћа се и упућује 

 

 

 
Сарадња са родитељима 

 

 

 
Медицинска сестра на превентиви 
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 педијатру   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Септембар 

2021. 

Август 

2022. 

-Током дана такође врши увид у 

опште стање и понашање детета и 

код промена спроводи: 

-у случају промена у општем стању 

:издваја дете из групе, обавештава 

родитеље, по потреби консултује 

службу хитне медицинске помоћи и 

поступа по њиховим упутствима, ако 

су достављена писана упутсва 

педијатра реагује у складу са њима 

-у случају виталне угрожености 

детета:пружа прву помоћ, док друго 

лице обавештава родитеље и службу 

хитне помоћи, по чијим 

инструкцијама поступа до доласка 

медицинске екипе 

-у случају физичког повређивања 

поступа се исто као и код виталне 

угрожености; 

-О свакој промени стања или повреди 

као и предузетим мерама 

обавештавају се надлежни у ПУ и 

евидентира се у медицинској 

документацији 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарадња са надлежним 

службама Дома здравља, са 

родитељима, запосленима у ПУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинска сестра на превентиви 

Септембар 

2021. 

Август 

2022. 

Континуирани здравствено васпитни 

рад кроз активности са децом по 

свим васпитним групама, 

запосленима и родитељима по 

областима: правилна хигијена руку, 

Сарадња са колегама на 

активима медицинских сестара и 

васпитача свих узрасних група, 

као и сарадња са локалном 

заједницом 

 
 

Медицинска сестра на превентиви 
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 тела, уста и зуба; правилна исхрана; 

значај физичке активности и 

организовање истих; значај редовног 

сна и одмора; превенција заразних 

болести; здрава животна средина; 

лепо понашање; опасност од 

повређивања... 

 

Израда превентивних флајера за 

родитеље уписане деце. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Септембар 

2021. 

Август 

2022. 

Дневни увид у хигијенски статус 

детета 

-непосредни увид у хигијену косе, 

видљивих слузокожа и коже, 

хигијену одеће и обуће, на пријему 

детета или у току дана; 

-одржавање дневне хигијене тела, 

лица и руку детета, одржавање 

чистоће и пролазности носних 

шупљина, посебно код деце узраста 

од 6 до12 месеци; 

- праћење спровођења неге детета 

узраста од 12 до 24 месеца, поступка 

прања руку, прања и пресвлачења, 

процеса одлагања 

прљавог рубља, као и хигијене 

простора и прибора који се користе; 

- праћење и подршка 

осамостаљивања деце у процесу 

одржавања личне хигијене и праћење 

одржавања хигијене простора и 

прибора који се користе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сарадња са родитељима, 

васпитним и помоћним особљем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинска сестра на превентиви 
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Септембар 

2021. 

Август 

2022. 

Дневно, месечно и годишње праћење 

хигијенских услова провером: 

- одржавања чистоће, температуре, 

влажности, проветрености и 

осветљености просторија; 

- правилног чишћења и дезинфекције 

простора, радних површина и 

игровног материјала; правилне 

употребе дезинфекционих средстава 

- хигијенске исправности и начина 

допремања, сервирања и квалитета 

хране из млечне и прихватне кухиње; 

- хигијене прихватног кухињског 

блока, посуђа и инвентара; 

- личнe и општe хигијенe запослених 

на сервирању оброка; 

- хигијене санитарних просторија за 

децу и одрасле; 

- хигијенске исправности воде за 

пиће; 

- дистрибуције чистог и прљавог 

постељног рубља и пелена; 

- личне хигијене васпитног особља, 

посебно личне хигијене руку и 

употребе радне одеће и обуће. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарадња са свим запосленима у 

ПУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Медицинска сестра на превентиви 

 
 

Септембар 

2021. 

Август 

2022. 

Хигијенски материјал за децу и 

запослене, примање требовања (на 

основу утрошених количина) 

наручивање робе као и дистрибуција 

по објектима. Вођење евиденције. 

Требовање хигијенског материјала. 

 
Сарадња са руководиоцима 

радне јединице у вртићу, 

економом, обилазак и контрола 

утрошених количина по 

објектима 

 

 

 
Медицинска сестра на превентиви 
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Септембар 

2021. 

Август 

2022. 

Потрошни - хигијенски материјал- 

примање требовања, наручивање 

робе, дистрибуција. Вођење 

евиденције. Правилнику о општим 

санитарним условима које морају да 

испуне објекти који подлежу 

санитарном надзору Сл. Гл. бр. 

47/200 Требовање хигијенског 

материјала. 

 

 

 
Сарадња са руководиоцима 

радне јединице у вртићу, 

економом, обилазак и контрола 

хигијене објеката.Контрола 

утрошених количина. 

 

 

 

 

 
Медицинска сестра на превентиви 

 

 

 

 

 

 

 
Септембар 

2021. 

Август 

2022. 

Закон о заштити становништва од 

заразних болести “ Сл.Гл. РС“ бр. 

15/16. 

Организација колективног и 

индивидуалног санитарног прегледа 

запослених који подлежу 

Правилнику о обавезним 

здравственим прегледима одређених 

категорија запослених лица у 

објектима под санитарним 

надзором,обавезним и препорученим 

здравственим прегледима којима 

подлежу одређене категорије 

становништва 

“Сл. Гл. РС“ бр. 3/2017 од 18.01.2017. 

године,а ступио је на снагу 

26.01.2017. у циљу спречавања 

настанка и ширења заразних болести 

и брига о здравственом стању 

 

Сарадња са Заводом за јавно 

здравље у Пироту и запосленима 

који подлежу санитарном 

надзору. 

Санитарном надзору подлежу: 

-васпитачи 

-медицинска сестра васпитач 

-запослени у централној кухињи 

-возачи 

-запослени у вешерају 

-економ 

-медицинске сестре на 

превентиви 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинска сестра на превентиви 
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 запослених 

Вођење евиденције 

Организација колективних и 

индивидуалних санитарних прегледа 

запослених који подлежу 

Правилнику о обавезним 

здравственим прегледима и контрола 

важећих санитарних књижица 

запослених 

  

 Евиденција о обољевању деце,на 

основу потврда од педијатра које 

доносе након прележане болести. 

  

  

Евиденција о појави заразних 

болести у ПУ. 

  

 

Септембар 

2021. 

Август 

2022. 

-Превенција инфективних обољења у 

колективу захтева благовремене 

мере. Неопходно 

је: 

- изоловање болесног детета из 

колектива 

 

Сарадња са педијатријском 

службом Дома здравља,са 

родитељима,са васпитним 

особљем 

 

 

 
Медицинска сестра на превентиви 

 - појачан епидемиолошки надзор над 

осталом децом 

  

  

- контактирање родитеља деце која 

не долазе у вртић 

  

 - подизање хигијенских мера на   
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 виши ниво. 

О свим инфективним обољењима 

уредно се води медицинска 

документација . 

Родитељи су у обавези да пријаве 

потврду инфективног обољења код 

детета како би 

благовремено биле спроведене 

превентивне мере. 

 
Током епидемија,односно 

пандемија,као што је тренутно 

пандемија вируса SARS-Cov-19 

поред редовних спроводе се и 

посебне обавезне мере превенције за 

све ПУ. 

Поред осталог,дете са најмањим 

знаком респираторне инфекције не 

могу да бораве у вртићу,као и ако 

неки члан њихове породице има 

симптоме.Такође у случају да је дете 

или родитељи лице из контаката,док 

траје препоручена мера 

самоизолације дете не може да 

борави у колективу. 

Запослени се такође примају у 

установу као и деца,уз претходну 

обраду и под заштитном опремом, 

коју су дужни да носе на послу, 

такође при најмањим знацима 

респираторне инфекције, запослени 

се јављају руководиоцу и не долазе 
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 на посао.Препорука је за запослене, 

смањење социјалних контаката на 

оквире уже породице. 

Остала лица која улазе у ПУ такође 

пре пријема пролазе обраду и уз 

заштитну опрему и претходну најаву 

могу да уђу у објекат.Након 

напуштања објекта обавља се 

детаљна дезинфекција и 

проветравање просторија у којима је 

лице боравило (холови, канцеларије). 

  

Септембар 

2021. 

Август 

2022. 

 

Евиденција о повредама код деце 

насталим у ПУ 

Сарадња са родитељима и 

здравственим институцијама,по 

потреби 

 
Медицинска сестра на превентиви 

Септембар 

2021. 

Август 

2022 

 

Организација систематских прегледа 

за децу предшколског узраста 

Сакупљање података и обрада 

истих. Сарадња са педијатром и 

стоматологом Дома здравља 

 
Медицинска сестра на превентиви 

Септембар 

2021. 

Август 

2022. 

Организација родитељских састанака 

са педијатром са темама из области 

здравствене заштите детета 

 
Сарадња са Домом здравља 

 
Медицинска сестра на превентиви 

Септембар 

2021. 

Август 

2022. 

Организација родитељских састанака 

са патронажном сестром са темама 

из области здравствене заштите 
детета. 

 

Сарадња са Патронажном 

службом Дома здравља 

 
Медицинска сестра на превентиви 
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Периодично, на основу посете 

санитарне инспекције 

 

 

 

Сарадња са санитарном инспекцијом 

 

Спровођење мера које су 

наложене у записнику на основу 

инспекцијског надзора 

Сарадња са службеником за 

БЗНР 

 

 

 

Медицинска сестра на превентиви 

 

 

 

 

 

 

 
 

Септембар 

2021. 

Август 

2022. 

Обезбеђивање санитетског 

материјала на основу Акта о процени 

ризика за радна места и у радној 

околини и у складу са Законом о 

безбедности и здрављу на раду 

Сл.Гл. бр. 101/2005. 

Правилник о начину пружања прве 

помоћи ,врсти средстава и опреме 

који морају бити обезбеђени на 

радном месту,начину и роковима 

оспособљавања запослених за 

пружање прве помоћи“ 

Сл.Гл.РС“бр.109/16 

Дистрибуција санитетског 

материјала(приручна зидна 

апотека)по вртићима, 

комплетирање  санитетског 

материјала ради спремности за 

пружање неопходне  Прве помоћи 

Вођење евиденције 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сарадња са руководиоцима 

радне јединице у вртићу и 

особама које су оспособљене за 

пружање прве помоћи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Медицинска сестра на превентиви 

 

Периодично 

Праћење извештаја о бактериолошкој 

анализи узорка воде, брисева 

руку,прибора и површина 

Сарадња са службеником за 

јавно здравље и радних 

јединица у вртићу 

 

Медицинска сестра на превентиви 
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Септембар 

2021. 

Август 

2022. 

Организација обуке оспособљавања 

запослених за пружање Прве помоћи. 

Правилник о начину пружања прве 

помоћи ,врсти средстава и опреме 

који морају бити обезбеђени на 

радном месту,начину и роковима 

оспособљавања запослених за 

пружање прве помоћи“ Сл.Гл. РС“ , 

бр.109/16. 

 

 

 
Евиденција о положеном курсу за 

пружање Прве помоћи 

Вођење евиденције 

Организација обуке-Хигијенски 

минимум 

 

 

 

 

 

 

 
Јавно Здравље Пирот и Дом 

Здравља Димитровград 

 

 

 

 

 

 

 

 
Медицинска сестра на превентиви 

Септембар 

2021. 

Август 

2022. 

 

Спровођење инвентара као чланови 

инвентарске комисије 

 

Сагледавање тренутног стања са 

осталим члановима комисије 

 
Медицинска сестра на превентиви 

 

 

 

 
По потреби 

Учествовање у покретању и 

реализацији Јавне набавке за: 

Потрошни хигијенски материјал - 

средства и папирна галантерија – 

прибор. 

Санитетски материјал Чишћење и 

прање тепиха 

Санитарни преглед 

 

 
 

Увид у стање потрошених 

количина у протеклих годину 

дана. 

 

 

 

 
Медицинска сестра на превентиви 
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Септембар 

2021. 

Август 

2022. 

Стручно усавршавање у Установи и 

ван ње(семинари, конгреси, Стручни 

сусрети, вебинари, стручне посете, 

размена искустава,знања,идеја путем 

група у оквиру друштвених 

заједница са колегама из других 

установа...) 

 

Одржавање валидности лиценце 

сакупљањем бодова са предавања у 

организацији Удружења 

здравствених радника Дома здравља 

Димитровград 

 

 

 

 

Стручно усавршавање 

медицинских сестара на 

превентиви 

 

 

 

 
Септембар 

2021. 

Август 

2022 

Септембар 

2021. 

Август 

2022 

 

Евиденција запсолених о примљеној 

вакцини од COVID - 19 

 
Увид у документацију 

Септембар 

2021. 

Август 

2022 
 

Ивана Глигоров-мед.сестра на превентиви  
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15. План рада тима за самовредновање 

 
 

 

Активности 
У пуном 

капацитету 

У 

ограниченом 

капацитету 

 

Потпуна обустава рада 
Носиоци/ 

реализатори 

 

Место 

 Формирање стручног тима 

за самовредновање 

 Избор координатора и 

записничара 

 Избор кључне области 

самовредновања 

 

 
Септембар 

 

 
Септембар 

 

 
Септембар онлајн 

 
 

Директор 

Чланови тима 

 

 
Установа 

 Избор, прилагођавање и 

израда инструмената за 

вредновање изабране 
области 

 
Октобар 

 
Октобар 

 
Октобар онлајн 

 
Чланови тима 

 
Установа 

 Реализација процеса 

самовредновања 
Током године Током године 

Током године 

онлајн 

Чланови тима, 

Васпитно особље 
Установа 

 Израда и презентовање 

извештаја 

 Израда акционог плана за 

унапређење кључне 

области вредновања 

 
 

Јун 

 
 

Јун 

 
 

Јун онлајн 

 
Чланови тима, 

директор 

 
 

Установа 

 Израда годишњег 

извештаја о раду тима 
Август Август Август онлај 

Координатор, 

директор 
Установа 
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15.1 План рада тима за развојно планирање 

 

Време Активности/начини Место Носиоци/реализатори 

 

Септембар 

 Израда акционог плана реализације циљева и 

задатака дефинисаних развојним планом 
 Разматрање потребе за израдом анекса рп 

 

 

 

Установа 

 

Тим за рп 

Октобар - јануар  Праћење реализације акционог плана Тим за рп 

Фебруар 
 Израда полугодишњег извештаја о реализацији 

акционог плана 
Тим за рп 

Март - јун  Праћење реализације акционог плана Тим за рп 

Јун 
 Разматрање реализације и подношење годишњег 

извештаја 
Тим за рп 

15.2 План рада тима за заштиту 

 

Активности 
У пуном 

капацитету 

У ограниченом 

капацитету 

Потпуна обустава 

рада 
Место 

Реализатори/ 

носиоци 

 Конституисање Тима 

 Избор кординатора 

 Израда плана рада 

 Израда програма и плана 

превентивних активности 

(дискриминација) 

 Израда програма и плана преветивних 

активности (насиље,злостављање и 
занемаривање) 

 

 

 

Септембар 

 

 

 

Септембар 

 

 

 

Онлајн 

 

 

 

Установа 

 

 

Тим за заштиту, стручни 

сарадник, 

директор 

 Предлагање, стручна помоћ, 

реализација и праћење усавршавања и 

сензибилизације запослених и 

родитеља за тему насиље над децом 

 
Током године 

 
Током године 

 
Онлајн 

 
Установа 

Тим за заштиту, стручни 

сарадник, 

директор 

 Разматрање реализације плана Током године Током године Онлајн Установа Тим за заштиту, стручни 
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превентивних активности (припрема 

материјала, организовање 

радионица...) 

    сарадник, 

директор 

 Сарадња са другим институцијама у 

локалној заједници и укључивање у 

рад спољашње мреже за заштиту деце 
на нивоу локалне заједнице 

 
Током године 

 
Током године 

 
Онлајн 

 
Установа 

Тим за заштиту, стручни 

сарадник, 

директор 

 Реализација превентивних 

активности 

 

Током године 

 

Током године 

 

Онлајн 

 

Установа 

Тим за заштиту, стручни 

сарадник, директор 
Васпитно особље 

 Прикупљање документације и вођење 

евиденције о случајевима насиља, 

злостављања и занемаривања деце 

 

Током године 

 

Током године 

 

Онлајн 

 

Установа 

 

Координатор 

 Израда полугодишњих и годишњих 

извештаја о раду Тима 

Фебруар 

Август 

Фебруар 

Август 
Онлајн Установа Координатор 

15.3 План рада тима за инклузивно образовање 

 

Активности Реализатори/носиоци Место Време реализације 

Процена способности детета и нивоа његовог 

функционисања 

Васпитач у групи, стручни 

сарадник 
Васпитна група 

Септембар/октобар, током 

године 

Евиденција деце која имају потребу за 

додатном подршком 

Чланови стручног тима за 

инклузивно образовање 
Канцеларија стручног сарадника 

Септембар/октобар, током 

године 

Избор садржаја, облика метода и средстава 

рада, израда мера индивидуализације, 

индивидуалних програма, реализација, праћење 

и евалуација 

 

Васпитач у групи, чланови 

тима, стручни сарадник 

 
Канцеларија стручног сарадника 

Након процене 

способности детета и 

нивоа његовог 

функционисања 

 

Оснаживање постојећих потенцијала детета 
Васпитач у групи, чланови 

тима, стручни сарадник 

 

Васпитна група 

Током године, а нарочито 

у периоду адаптације или 

продужене адаптације 

Формирање Тима за додатну подршку Васпитачи, стручни 

сарадник, сарадник, родитељ 
Канцеларија стручног сарадника Током године 
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 и друго лице блиско детету   

Израда ИОП-а 
Чланови тима за додатну 

подршку 
Канцеларија стручног сарадника Током године 

Редовни састанци 
Стручни тим за инклузивно 

образовање 
Канцеларија васптиача 4 пута годишње 

Евалуација мера индивидуализације и ИОП-а Тим за додатну подршку Канцеларија стручног сарадника Током године, тромесечо 

Саветодавни рад 
Стручни тим за инклузивно 

образовање 
Канцеларија стручног сарадника 

Током године 

Сарадња са локалном интерресорном 

комисијом 
Координатор 

Предшколска установа/ просторије 

рада интерресорне комисије 
Током године 

Сарадња са другим васпитно-образовним 

установама које могу допринети успешном 

раду Тима 

 

Координатор 

 

Предшколска установа 

 

Током године 

Документовање рада Васпитач, стручни сарадник Канцеларија стручног сарадника Током године 

Израда годишњег извештаја рада СТИО 
Координатор стручног тима 

за инклузивно образовање 

Канцеларија/васпитача или 

стручног сарадника 
Август 

 

 

15.4 План рада тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

 

Активности 
У пуном 

капацитету 

У ограниченом 

капацитету 
Потпуна обустава Носиоци Место 

 Конституисање Тима, избор 

координатора, израда плана 
рада 

 

Септембар 2021. 

 

Септембар 2021 

 

Онлајн 
 

 

Тим за ОКР 

 

 
Установа/ 

код куће 
  Разматрање предлога модела 

подршке деци и породицама 

који се остварује путем онлајн 

и других канала комуникације 

 
/ 

 
Септембар 2021. 

 
Онлајн 
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 Разматрање и јачање 

капацитета установе за израду 

пројекта у вези са 

обезбеђивањем квалитета и 

развоја 

 Увод у нове основе програма 

 Планирање мера унапређивања 

рада установе на основу 

резултата рада тима за 

самовредновање 

 Јачање дигиталних 

компетенција васпитног особља 

 

 

 

 

Октобар 2021. и 

током године 

 

 

 

 

Октобар 2021. и 

током године 

 

 

 

 

 
Онлајн 

  

 Праћење спровођења 

предложених мера за 
унапређивање рада установе. 

Фебруар/ јун 

2022. 

Фебруар/ јун 

2022. 

 

Онлајн 

 Израда Извештаја о раду Тима Август 2022. Август 2022. Онлајн 
 

15.5 План рада тима за професионални развој 

 

Задаци Активности 
Носиоци 

активности 

Временска 

динамика 

Критеријум 

успеха 
Инструменти праћења 

 

Подела задужења међу 

члановима тима и 

договор о раду тима за 

ПР 

Израда годишњег 

плана рада Тима за ПР 

 
 

Избор координатора, 

записничара и расподела 

задужења 

 

 

Тим за ПР 

 
Септембар 

Извршена 

расподела 

задужења и 

направљен договор 

о динамици 

састајања Тима 

Израђен годишњи 

план рада Тима за 
ПР 

 

 
Записник са састанка тима за 

ПР 

Годишњи план рада Тима за 

ПР 
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Састанак Тима за ПР и 

анализа рада у овој 

области за 2021/2022.г 

 

Упознавање Тима са 

васпитачима,мед.сестрама  

васпитачима, стручним 

сарадником у периоду од 

2021-2022.године 

 

 

 
Координатор Тима 

 

 

Септембар 

Тим за ПР 

информисан о 

активностима и 

анализи бодова ПР 

васпитача, мед. 

сестара васпитача и 

стручних 

сарадника за 

2021/2022. 

 

 

 
Табеларни приказ 

анализе стручног 

усавршавања 

Анализа потреба 

ВОВ за стручним 

усавршавањем 

Израда личних 

планова СУ 

васпитача,мед.сестара 

васп.,стручног 

сарадника за 

2021/2022.г. 

Прикупљање података од 

васпитача,мед.сестара 

васпитача,стручног 

сарадника Усмеравање, 

помоћ у изради и 

прикупљање личних 

планова професионалног 
развоја 

 
 

Тим за ПР 

 

 

 

Тим за ПР 

 
 

Септембар 

 

 

 

Септембар 

Прикупљени 

подаци о избору 

семинара које 

запослени желе 

да похађају у 

2021/2022.год. 

Израђени лични 

планови ПР за 

2021/2022г. 

 
 

Записник са састанака Тима за 

ПР 

Лични планови ПР 

васпитача, мед.сестара-

васпитача, стручног 

сарадника за 2021/22.год. 

Израда годишњег   Септембар Израђен годишњи Записник са састанка Тима за 

плана СУ васпитача, 

мед. сестара васпитача 

и стручних сарадника 

на нивоу установе за 

2021/2022. 

Израда годишњег плана 

ПР на нивоу установе 

Тим за ПР 

Директор 

 план ПР установе ПР 

Рад на заказивању, 

организацији и 

реализацији семинара 

Позивање аутора 

семинара и договор око 

организације и 

реализације семинара 

Тим за ПР 

Директор 

Током године 
Заказани семинари: 

„Уметност 

Васпитања “ ( 

ЗУОВ Кат.број 152 

) 

,,Портфолио 

васпитача и 

директора 

установе“ 

Извештај са 

одржаних 

семинара 

Уверења 
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Евиденција о 

стручном 

усавршавању 

Васпитачи, мед. 

сестре-васпитачи, 

стручни сарадник 

достављају Тиму за ПР 

доказе: фотографије, 

извештаје, 

сертификате, уверења, 

потврде о 
СУ 

 

 

 

Тим за ПР 

Директор 

 

 

 

 
Током године 

 

 
Постоји евиденција 

о стручном 

усавршавању у 

електонском 

облику и у папиру 

 

 

 
Електронска база и 

папирна 

документација 

фотографије 

 

Формирање и 

ажурирање већ 

постојеће 

електронске базе и 

папирне 

документације 

За све васпитаче, мед. 

сестре-васпитаче и 

стручне сараднике 

постоји документација 

која се допуњава и 

евалуира 

 

 

Тим за ПР 

 

 

Континуирано 

Постоји 

електронска база 

података о 

стручном 

усавршавању као 

и папирна 

документација, 

 
 

Увид у електронску базу и 

портфолије (фасцикле са 

документацијом) 

Стално стручно 

усавршавање у 

функцији 

побољшања 

образовних 

постигнућа и 

практичне примене 

новостечених знања 

Анализа стручног 

усавршавања са аспекта 

примене стечених 

компетенција и у 

функцији побољшања 

дечјих постигнућа 

Тим за ПР 

Стручни 

сарадник ВО веће 

Актив 

васпитача,мед.сестара 

васпитача,ст.сарадника 

 

 

Јун 

 

Стално стручно 

усавршавање је 

у функцији 

побољшања 

постигнућа деце 

 
Извештај Тима за вредновање 

и самовредновање 

Извештај о реализацији 

развојног плана 

установе 
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Евалуација ПР у 

установи и ван 

установе у школској 

2020/21.год. 

 

Васпитачи, мед.сестре-

васпитачи, стручни 

сарадник подносе 

извештај о остварености 

личног плана ПР 

 

 

 

Тим за ПР 

ВОВ 

Актив 

 

 
Јун-август 

 
 

Извршена 

евалуација 

личних планова 

ПР 

 

 
Извештај ВО већа 

Записник са седница ВО 

већа Записник са седница 

актива 

Извештај о 

остварености циљева и 

активности у развојном 

плану установе 

 

 
Израда годишњег 

извештаја ПР 

васпитача, 

мед.сестара-васпитача, 

ст.сарадника 

 

Тим за ПР врши 

евалуацију и подноси 

извештај о осварености 

плана ПР 

 

 

 
Тим за ПР 

 

 

 
 

Август 

 

 

Израђен годишњи 

извештај ПР на 

нивоу установе за 

2020/2021.г. 

 

 
Извештај о реализованим 

активностима које су 

планиране у годишњем 

плану ПР на нивоу установе 

као и у личним плановима 

ПР. 

Упознавање 

запослених са 

укупним бројем 

бодова стечених у 

претходном периоду 

Тим за ПР упознаје 

запослене са укупним 

бројем бодова сваког 

појединца 

 
 

Координатор 

 
 

Август 

 
Израчунат укупан 

број бодова 

 
Табеларни приказ бодова за 

све запослене 
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16. ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА 

 

Област Начини/Активности Време 

 

 

 

 
Руковођење процесом 

васпитања детета 

Развој културе васпитно-образовног рада Током године 

Стварање безбедних и здравих услова за 

учење и развој детета 
Током године 

Развој и осигурање квалитета васпитно- 

образовног процеса 
Током године 

 

Обезбеђивање инклузивног приступа у 

васпитно-образовном процесу 

Април, мај, 

август, 

септембар и 

током године 

Обезбеђивање и праћење добробити развоја 

детета 

Април, мај, јун 

и током године 

 

 

 

Планирање, 

организовање и контрола 

рада установе 

 

Планирање рада установе 

Август, 

септембар и 

током године 

 

Организација установе 

Август, 

септембар и 

током године 
Контрола рада установе Током године 

Управљање информационим системом 

установе 
Током године 

Управљање системом обезбеђења квалитета у 

установи 
Током године 

 

 

 
Праћење и унапређивање 

рада запослених 

 

Планирање, селекција и пријем запослених 

Август, 

септембар и 

током године 

 

Професионални развој запослених 

Август, 

септембар и 

током године 
Унапређивање међуљудских односа Током године 

Вредновање резултата рада, мотивисање и 

награђивање запослених 
Током године 

Развој сарадње са 

родитељима/старатељима, 

органом управљања, 

репрезентативним 

синдикатом и широм 

заједницом 

Сарадња са родитељима/старатељима Током године 

Сарадња са органом управљања и 

репрезентативним синдикатом 
Током године 

Сарадња са државном управом и локалном 

самоуправом 
Током године 

Сарадња са широм заједницом Током године 

 

Финансијско и 

административно 

управљање радом 

установе 

 

Управљање финансијским ресурсима 

Септембар, 

децембар и 

током године 

 

Управљање материјалним ресурсима 

Август, 

септембар и 

током године 
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Управљање административним процесом 

Август, 

септембар и 

током године 

 

 
Обезбеђење законитости 

рада установе 

Познавање, разумевање и праћење 
релевантних прописа 

Током године 

Израда општих аката и документације 

установе 

Август, 

септембар и 

током године 

Примена општих аката и документације 

установе 
Током године 

 

 

16.1 План стручног усавршавања директора 

 

Облик Тема Начин Ниво Време 

 

Рад са 

приправницима 

Пружање подршке, 

консултације, 

разговори, праћење 

рада 

 
Присуство 

 
Општина 

 

Током 

године 

 

 

 
Маркетинг 

установе 

Изјаве, интервјуи, 

гостовања на 

медијима, 

припрема 

материјала за 

ажурирање сајта, 

израда 

информативног 
билтена 

 

 

 

Присуство 

 

 

Општина, 

регион, 

република 

 

 

 
Током 

године 

Присуствовање и 

дискусија на 

активности/радионици 

  

Присуство 

 

Установа 
Током 

године 

Приказ примењивања 

актуелних садржаја 

стручног усавршавања 

(програма стручног 

усавршавања) у 

непосредном раду са 
децом 

 
 

Излагања са 

конференција 

и обука 

 

 

Присуство 

 

 

Установа 

 

 
Током 

године 

 

 

 
Остваривање активности 

кроз тимски облик рада 

Обележавање 

Дечје недеље 

Еколошка патрола 

Обележавање Дана 

установе 

Обележавање 

светског дана 

заштите животне 

средине 

 

 

 

Координатор 

 

 

 

Општина 

 

 

 
Током 

године 

 
Стручни скуп 

Стручни сусрети 

медицинских 

сестара 

васпитача и 

 
Присуство 

 
Република 

 

Током 

године 
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 васпитача 

Међународна 

стручна 

конференција 

васпитача 

Окружна стручна 

конференција 

васпитача 

   

 

 

 

 

Обука 

Усавршавање 

дигиталних 
компетенција 

 

 

 

 

Присуство 

 

 

 

 

Република 

 

 

 

 
Током 

године 

Оснаживање за 

креирање и примену 

различитих 
програма 

Семинар 

„Инспиративна 

средина за 

интегрисано учење“ 

Остваривање 

истраживања које 

доприноси унапређивању 

и афирмацији в.о. процеса 

Истраживање 

васпитно-образовног 

карактера у 

установи 

 

Координатор 
 

Установа 

 

Током 

године 

 
Рад у радним телима и 

програмима 

Радна група за 

праћење реализације 

Стратегије развоја 

ПВиО општине 

Димитровград 

 
Члан 

 
 

Општина 

 
Током 

године 

 

Студијско путовање 

ДГ “Детска радост”, 

гр.Елин Пелин , Р 

Бугарска 

 

Присуство 
Град Елин 

Пелин 

Током 

године 
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17. ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ, 

ОДРЖАВАЊЕ И РЕДОВНО АЖУРИРАЊЕ СИСТЕМА 

ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ У 

ПУ“8.СЕПТЕМБАР“ ДИМИТРОВГРАД 

Чланови радне групе: 

 

1.Вера Васов -руководиоц радне групе  

2.Анита Младенов -шеф рачуноводства  

3.Елизабета Цветков-секретар 

4.Анита Георгиев -административни помоћник  

5.Соња Каменов – стручни сарадник – педагог 

6.Ивана Глигоров -медицинска сестра – васпитач – сестра на превентивној здравственој 

заштити 

 

 

 
Р.бр 

Кораци процеса 

имплементације 

и спровођења 

финансијског 

управљања и 

контроле 

 
 

Опис 

активности 

 
 

Број документа 

везе 

 
 

Одговорно 

лице 

 
Планирани 

датум 

завршетка 

 
 

1 

 

 
Сегментација 

организацује 

Израда и 

попуњавање 

обрасца 

мапе 

пословних 
процеса 

 

Образац 2-Мапе 

пословних 

процеса 

 
Раднa 

група/УО 

 
 

30.09.2021 

1 
Израда (опис) 

процедура 
Образац 3 Раднa група 30.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Процена ризика 

Идентификовање 

ризика на основу 

циљева који су 

дефинисани у 

планским 

документима 

(стратешки и 

годишњи планови 

рада,образложења 

уз програме и уз 

финансијске 

планове) уз 

примену алата и 

метода за 

идентификовање 

ризика који су 

препоручени од 
стране ЦЈХ 

  

 

 

 

 

 

 
 

Радна група 

 

 

 

 

 

 

 
 

15.11.2021 
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Процена ризика 

посматрана кроз 

утицај и 

Нпр.Табела за 

процену утицаја 
/вероватноће 

 

Радна група 

 

15.11.2021 

  вероватноћу    

Рангирање ризика 

које је резултат 

укршатања 

утицаја и 

вероватноће 

 
 

Матрица ризика 

 
 

Радна група 

 
 

15.11.2021 

Израда Регистра 
ризика 

Регистар ризика 
Радна 

група/УО 
30.11.2021 

Израда 

Стратегије 

управљања 

ризицима 

Стратегија 

управљања 

ризицима 

Радна група 

и 

Руководилац 

за ФУК 

 
15.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Анализа система 

интерних 

контрола 

Да се дефинишу 

са радном групом 

приоритети у 

смислу 

активности које 

су најризичније и 

за које ће се 

вршити интерна 

контрола 

  

 

 

 
Руководилац 

за ФУК 

 

 

 

15.12.2021 

Уз сваку проверу 

интерне контроле 

треба да се : 

-идентификују 

контролне 

активности 

-документују 

контролне 

активности 

-оцена 

очекиваних 

контрола 

-тестирање 

контроле 

-извештај о 

налазима 

  

 

 

 

 

 

Различите 

особе 

одговорне за 

сваку 

проверу 

 

 

 

 

 

 
 

15.12.2021 

 

 

 

 
4. 

 

 

 

Корективне 

активности 

План спровођења 

корективних 

активности, 

односно План за 

отклањање 

недостатака и 

праћење 

спровођења плана 

  

 

 

 
Руководилац 

за ФУК 

 

 

 

 
15.12.2021 
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5. 

Извештавање о 

финансијском 

управљању и 

контроли 

Да се успоставе 

стандарди 

извештавања који 

су прописани од 

  

Руководилац 

за ФУК 

 
15.12.2021 

  стране ЦЈХ    

Да се успоставе 

стандарди 

извештавања 

руководиоцу КЈС 

и радној групи 

  
Рководилац 

за ФУК 

 
 

15.12.2021 

Подношење 
извештаја 

 Рководилац 
за ФУК 

15.12.2021 

 

 

18. ТИМ ЗА ОДАБИР РАДНИХ ЛИСТОВА 2021/2022 ГОДИНА 

Тим за одабир радних листова који се користе у раду са децом: 

 

• Драгана Иванов – васпитач 

• Ирена Пејчев – васпитач 

• Весна Царибродски – васпитач 

• Тамара Радев – васпитач 

• Анита Глигоров – васпитач 

• Ирена Георгиев – васпитач 

 

При одабиру радних листова тим ће полазити од тога да су радни листови усаглашени са 

Општим основама предшколског програма, да су јасни, прецизни, да потстичу и буде 

интересовање код деце и да су задаци примерени узрасту. Радни листови су одабрани од 

Министраства просвете Републике Србије за школску 2021/2022 год. Предлог тима за одабир 

радних листова разматра се и усваја на седници васпитно-образовног већа. 

 

Коначна одлука о избору радних листова за децу доноси се након одржаних родитељскиг 

састанака и седница Савета родитеља и седнице управног одбора. 

 

У понуди имамо следеће издаваче: 

''ПУБЛИК ПРАКТИКУМ'' 

Радне свеске од 3-7 година 

• Откривам, стварам, смишљам са 3 године цена 680 дин. 

• Откривам, стварам, смишљам са 4 године цена 680 дин. 

• Откривам, стварам, смишљам са 5 године цена 680 дин. 

• Откривам, стварам, смишљам са 6 године цена 680 дин. 

 

Монтесори радна свеска 

• Моја велика Монтесори радна свеска-Математика 3-6 цена 1100 дин. 

• Монтесори радна свеска-Свет око мене 3-6 цена 580 дин. 

• Монтесори радна свеска-Прва открића 3-6 цена 580 дин. 

• Монтесори математика 3-6 цена 780 дин. 

• Монтесори откривање света 3-6 цена 780 дин. 

 

Радне свеске за предшколски узраст 5-7 година 
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• Књига за сваког предшколца- радна свеска ѕа ППП цена 980 дин. 

• Моја велика предшколска књига 1. део радна свеска за ППП цена 680 дин. 

• Моја велика предшколска књига 2. део радна свеска за ППП цена 680 дин. 

• Математика кроз игру до знања цена 480 дин. 

• Цртам пишем кроз игру до знања цена 480 дин. 

• Свет око нас кроз игру до знања цена 480. 

• Кроз игру до знања цена 480 дин. 

• Мој први буквар за предшколце цена 540 дин. 

• Припрема за почетно писање и читање СЛОВОЉУБ-радна свеска за ППП цена 480 

дин. 

• Свезналица у свету слова-радна свеска за ППП цена 580 дин. 

• Свезналица у свету око нас- радна свеска за ППП цена 580 дин 

 

Радне свеске за млађе узрасте 3-5 година 

• Ватромет знања узраст 3-4 цена 440 дин. 

• Вртешка знања узраст 4-5 цена 440 дин. 

• 

Радне свеске за узраст 4-6 година 

• Играм се и учим- математика 4-6 цена 640 дин. 

• Играм се и учим- логика 4-6 цена 640 дин. 

• Играм се и учим- цртање 4-6 цена 640 дин. 

• Играм се и учим- писање 4-6 цена 640 дин. 

 

Портфолио за узраст од 6 до 36 месеци 

• Дневник развоја и напредовања деце узраста 6 до 36 месеци старости цена 450 дин. 

 

Мала школа 2-7 година 

• Мала школа I степен узраст 2-3 цена 620 дин. 

• Мала школа II степен узраст 3-4 цена 620 дин. 

• Мала школа III степен узраст 4-5 цена 620 дин. 

• Мала школа IV степен узраст 5-6 цена 620 дин. 

• Мала школа V степен узраст 6-7цена 620 дин. 

 

Часописи за предшколске установе 

• Крцко5+ узраст 5-7 година, полугодишња претплата (5 бројева) цена 1000 дин. 

• Крцко5+ узраст 5-7 година, годишња претплата (10 бројева) цена 2000 дин 

• Мали Крцко3+ узраст 3-5 година, полугодишња претплата (5 бројева) цена 900 дин 

• Мали Крцко3+ узраст 3-5 година, годишња претплата (10 бројева) цена 1800 дин. 

Напомена: 

Могућност куповине на 3-5 месечних рата 

''КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР'' 

Радни листови по новим основама предшколског образовања 

• Вртић за маштање цена 800 дин. 

• Играм се и размишљам цена 800 дин. 

• Ове приче на игру личе цена 800 дин. 

 

Припремни предшколски материјал 

• Игром од гласа до слова цена 800 дин 

• Весели вртић- комплетан припремни предшколски програм у једној свесци цена 980 

дин. 
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Други радни комплет 

• Јесен-зима цена 630 дин. 

• Пролеће-лето цена 630 дин. 

Трећи радни комплет 

• Мала математика 5-7 цена 500 дин. 

• Мој свет 5-7 цена 530 дин. 

• Мали буквар 5-7 цена 450 дин. 

• Црталица 5-7 цена 450 дин. 

 

Узраст 5-6 година 

• Совина школица цена 640 дин. 

• Радни комплет 

• Сваштара цена 440 дин. 

• Жврљалица цена 390 дин. 

• Причанка цена 500 дин. 

 

Узраст 3-4 година 

• Јежићева школица цена 640 дин. 

• Полазим у вртић- комплетан програм у једној свесци цена 590 дин. 

 

Јаслени узраст 

• Мацина школица 3 године цена 640 дин. 

• Куцина школица 2 године цена 640 дин. 

• Зекина школица 1-2 године цена 640 дин. 

• Портфолио детета 1-3 године цена 300 дин. 

• Портфолио детета 3-7 година цена 300 дин. 

 

Додатни материјал- логичке игре и забавни свет геометрије 

• Мала вежбанка за предшколце 5-6, цена 650 дин. 

• Мала вежбанка за предшколце 6-7 цена 650 дин. 

• Круг око света цена 1670 дин. 

• Мала игра меморије цена 1450 дин. 

• Математика за предшколце цена 1000 дин. 

• Велика вежбанка за предшколце цена 1000 дин. 

• Играмо се линијама цена 810 дин. 

• Играмо се облицима цена 810 дин. 

• Слагалице цена 810 дин. 

• 32 игре за свако дете цена 800 дин. 

 

3. ''Мали Витез'' издавачка делатност 

• Часопис ''Мали Витез'' за децу од 3-5 године 

• Часопис ''Мали Витез'' за децу од 5-7 године 

Цена једног примерка је 220 динара. 

Плаћање годишње претплате предвиђено је у ратама: 

Прва рата у износу од 1100 динара до 25 октобра 2021. год. 

Друга рата у износу од 1100 динара до 25 децембра 2021. год. 
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19. ПЛАНОВИ АКТИВА ЗА РАДНУ 2021/22.ГОДИНУ 

19.1 План рада Актива медицинских сестара-васпитача за 2021/22.год. 

У 2021/22.години медицинске сестре-васпитачи су планирали низ активности које ће се 

реализовати у договору са стручним сарадником установе.Као и предходних година активности ће 

се планирати по месецима. 

Циљ:-Унапређивање васпитно-образовног рада и превентивне здравствене заштите 

хоризонталном разменом знања,вештина и искуства,као и тимским радом. 

Задаци: 

-Пријем деце у јаслену групу 

-Израда индивидуалног плана адаптације,у сарадњи са родитељима,а у складу са могућностима и 

потребама деце 

-Поштујући дечију индивидуалност,самосталност,њихове потребе и навике радити на усклађивању 

распореда дневног ритма 

-Припремити  и структуирати простор у радној соби разноликим материјалима који ће бити у 

функцији дечијих потреба и интересовања 

-Осмислити нове теме,које би на нов,професионалан и интересантан начин подстицале и 

унапређивале васпитно-образовни рад у јаслама 

-Развијање сарадње са родитељима кроз укључивање у процес планирања и реализације васпитно- 

образовног рада 

-Укључивање шире локалне заједнице у реализацију васпитно-образовног рада, али и у сам живот 

установе 

-Подстицати децу да буду иницијатори и активно учествују у свом учењу,а не пасивни слушаоци 

-Уредно вођење радне књиге медицинских сестара-васпитача,као и уредно вођење документације 

медицинске сестре на превентиви 

-Уредно документовање дечјег напредовања 

-Сталним стручним усавршавањем утицати на квалитетнији и садржајнији рад 

-Програмом превентивне здравствене заштите обезбедити услове за формирање здравог и 

задовољног детета кроз : здравствено васпитне активности на усвајању здравих стилова живота, у 

циљу очувања и унапређења здравља детета, које се реализују са децом, родитељима и 

запосленима; дневни увид у опште стање и понашање детета и предузимање прописаних мера у 

случају промена општег стања, повређивања... ; периодична контрола раста и развоја; дневни увид 

у хигијенски статус детета; дневна,месечна и годишња контрола и евиденција санитарно- 

хигијенских услова у ПУ; обезбеђивање правилне и избалансиране исхране деце у вртићу;контрола 

безбедности деце у вртићу; вођење прописане документације и евиденције...) 

С обзиром на проглашену пандемију вируса SARS-CoV-19 примењују се прописане обавезне 

превентивне мере за ПУ, које су на снази до укидања пандемије.Наведене мере се налазе у прилогу. 

Руководилац Актива током радне године води евиденцију о свом раду,записнике са 

састанака,евиденцију о присуству и припрема извештаје о свом раду. 

Дневни ред формираће се месечно према актуелним потребама и указаним темама о којима ће се 

водити уредна документација која ће бити доступна руководећим структурама. 

Актив медицинских сестара броји 6 чланова,5 медицинских сестара-васпитача и 1 сестра на 

превентиви. 

 

Чланови: 

Ђурђица Ђуров-Маринков-медицинска сестра-васпитач-председник Актива 

Јелена Алексов-медицинска сестра-васпитач 

Ивана Глигоров-медицинска сестра-васпитач 

Ивана Христов-медицинска сестра-васпитач 
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Весна Георгијев-медицинска сестра-васпитач 

Татијана Маринков-медицинска сестра на превентиви 

План рада Актива медицинских сестара за 2021/22. Годину 

Август: 

-Усвајање оквирног плана рада Актива за 2021/22. годину,избор руководиоца, записничара 

-Договор око потребног материјала и набавке истог 

-Договор око родитељскох састанака 

-Договор око стручних предавања за родитеље 

-Договор око израде плана адаптације 

-Анализа вођења радних књига медицинскух сестара-васпитача 

-Оплемењивање простора-радних соба и холова 

Септембар: 

-Договор око планирања васпитно-образовног рада по групама 

-Договор око обележавања ,,Дечије недеље” 

-Праћење раста и развоја деце 

-Договор око одласка на Јесење Стручне сусрете из области превентивне здравствене заштите 

Договор око одласка на Јесење Стручне сусрете медицинских сестара васпитача 

-Стручна предавања за родитеље-извештај 

-Адаптација-извештај 

Октобар: 

-,,Дечија недеља”-извештај 

-Обележавање ,,Дана чистих руку” 

-Обележавање ,,Светског дана здраве хране” 

-Договор око радионица са родитељима 

-,,Јесење играрије”-игра природним материјалима на отвореном простору-договор 

-Извештаји са Јесењих Стручних сусрета 

-Договор са медицинском сестром на превентиви око здравствено васпитних активности које ће 

бити реализоване по групама 

Новембар: 

-Договор са васпитачима и дружење деце са старијим васпитним групама-Дан обележавања 

,,Вукове недеље”-седенћа,посело 

-Сарадња са Народном библиотеком ,,Детко Петров” 

-Договор око обележавања Дана толеранције 

-Договор око учешћа у хуманитарној акцији ,,Базар” у сарадњи са Фондацијом ,,Замисли живот” 

-Мини пројекти, угледне активности-договор 

-Договор са медицинском сестром на превентиви око здравствено васпитних активности које ће 

бити реализоване по групама за наредни месец 

Децембар: 

-Извештај о реализованим активностима поводом ,,Вукове недеље`` 

-Праћење раста и развоја деце 

-Обележавање новогодишњих празника 

-Договор око поделе новогодишњих пакетића 

-,,Новогодишње чаролије``-сарадња са родитељима и реализација заједничких активности 

- Договор око стручних посета 

-Договор са медицинском сестром на превентиви око здравствено васпитних активности које ће 

бити реализоване по групама за наредни месец 

Јануар: 

-Договор око учешћа на Стручним Сусретима 

-Договор око прославе Савиндана 

-Полугодишњи извештај рада Актива 

-Договор са медицинском сестром на превентиви око здравствено васпитних активности које ће 

бити реализоване по групама за наредни месец 
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Фебруар: 

-Договор око планираних тема за васпитно-образовни рад у наредном периоду 

-Договор око традиционалног обележавања ,,Мартеница`` 

-Сарадња са стоматолошком и педијатријском службом Дома здравља 

-Договор са медицинском сестром на превентиви око здравствено васпитних активности које ће 

бити реализоване по групама за наредни месец 

Март: 

-Обележавање 8.марта различитим активностима 

-Извештај са одржаних угледних активности 

-Праћење раста и развоја деце 

-Обележавање Дана оралне хигијене 

-Обележавање Међународног дана позоришта за децу-20.март 

-Договор са медицинском сестром на превентиви око здравствено васпитних активности које ће 

бити реализоване по групама за наредни месец 

Април: 

-Обележавање Светског дана здравља 

-Активности поводом ускршњих празника и учешће нау традиционалној манифестацији 

,,Великденска перашка`` у сарадњи са СТЦ ,,Парк`` 

-Обележавање Дана планете Земље-маскенбал 

-Активности на тему безбедности у саобраћају 

-Договор са медицинском сестром на превентиви око здравствено васпитних активности које ће 

бити реализоване по групама за наредни месец 

Мај: 

-Договор око планирања активности:како истражујемо природу; игре на отвореном 

неструктуираним материјалима 

-Стручно усавршавање медицинских сестара-семинари и конференције 

-Обележавање Међународног дана физичке активности ,,Кретањем до здравља” -10.мај 

-Обележавање Међународног дана породице - 15. мај 

-Национална недеља здравља уста и зуба 

-Договор са медицинском сестром на превентиви око здравствено васпитних активности које ће 

бити реализоване по групама за наредни месец 

Јун: 

-Извештај са Стручних сусрета, конференција 

-Годишњи извештај о реализованим и оствареним циљевима и задацима васпитно-образовног 

рада,неге и здравствене заштите са децом јасленог узраста 

-Извештај рада Актива 

-Планирање плана рада Актива за нову радну годину 

-Распоред рада медицинских сестара за време коришћења годишњих одмора 

Поред планираних активности,Актив медицинских сестара ће у свој рад уврстити и неке нове 

додатне активности које нису предвиђене планом,али су од значаја за васпитно-образовни рад. 

 

Председник Актива 

Весна Георгиев 
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19.2 ПЛАН АКТИВА БОРАВИШНИХ ГРУПА ЗА 2021/22 ГОДИНУ 

ЧЛАНОВИ: 

 

1. Душица Минчев-председник-васпитач 

2. Јадранка Илијев -васпитач 

3.Арлета Тошев-васпитач 

4.Марија Колев-васпитач 

5.Зорица Крстев -васпитач 

6.Светлана Петров-васпитач 

7.Нела Манчев-васпитач 

8.Маријана Митов-васпитач 

9.Маја Ђуров Златков-васпитач 

10.Ивана Глигоров-мед.сестра-васпитач 

 

 

Актив васпитача боравишних васпитних група задужен је за реализацију активности васпитно- 

образовног рада са децом. Све што се планира оствриће се преко састанака на годишњем нивоу, 

размену искустава, демонстарције активности једном месечно, а по потреби и више пута. 

У сарадњи са стручним сарадником бирају се стручне теме, врши анализа рада Актива, прати 

реализација планираних активности током године.Такође се планира, прати и реализује програм 

сарадње са родитељима кроз избор стручних тимова, организовање радионица, предавања, 

родитељских састанака. 

Циљ активности васпитача је да се кроз пружање корисних упустава и сугестија за рад, али и кроз 

заједничку сарадњу и размену искустава подстиче унапређење васпитно-образовног рада и увођење 

иновације у пракси. 

Чланови актива боравишних група заједно са руководиоцем израђују месечне планове рада, врше 

избор тема у сарадњи са стручним сарадницима, избор тема за пројекте ради учешћа на стручним 

сусретима и манифестацијама као и избор тема за мини пројекте. 

Током године врши се анализа примена и реализација стечених знања и вештина на семинарима 

акредитоваих програма. 

 

ЦИЉЕВИ: 

−подстицати понашање које је у складу са личним потребама и очекивањима са циљевима и 

замишљеним постигнућима, а које не угрожава туђе потребе и циљеве, спречава конфликте, 

доприноси социјалној хармонији; 

−разноврсност, богатсво и динамика физичких активности које ће омогућити детету да путем 

практичних активности и непосредност искуства упозна себе, своје способности и домене, 

самокритички доживљава и сагледава себе поштујући свој ритам и жељу; 

−изграђивање знања о себи, о другима, развијање независности, сопственог мишљења, подстицање 

примене Математичко-логичког сазнања и решавање проблемa; 

−утврђивање сличности и разлике између себе и других, овладавање мануленим способностима; 

−богатији социјална искуства и на тај начин доприносити успешности функционисања група; 

−подстицати сигурност у себе и друге; 

−прецизирати конкретан дан за непосредну размену по објектима; 

 

Руководилац Активом током радне године води евиденцију о свом раду, записник са састанка, 

евиденцију о присуству и извештај о раду. 

Дневни ред актива формираће се месечно према актуелним потребама и указаним темама о чему 

ће се водити уредна документација која ће бити доступна руководећим структурама. 
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У току 2021/22 године као независтан стручни Актив радиће Актив млађих и средњих група. 

 

Он броји 10 васпитача. 

 

 

 
ЗАДАЦИ: 

−да се кроз састанке анализира постојећа пракса; 

−унапређивање и усавршавање рада са децом и родитељима ; 

−пружање подршке за процес рефлексије , хоризонталног учења и хоризонталне евалуације; 

−развијање инспиративне средине за интегрисано учење 

 
 
Активности ВО рада по месецима 

 

 Септембар 

 

- Упознавање и адаптација деце 

-Уређивање радне собе и холова по мери и потребама деце 

- Родитељски састанак – упознавање родитеља са ВО радом и радом тимова; избор савета родитеља 

- Активно учествовање родитеља током адаптације и у даљем раду установе 

- Обогаћивање радне собе у којој дете борави 

- Предавање за родитеље на изабране теме 

- Израда месечних и годишњих плана рада Актива васпитача ППП 

- Израда портфолиа 

- Међународни дан мира (УН) (21.09.) - обележавање 

− Први дан јесени 

− Обележавање Дана града у сарадњи са СТЦ „Цариброд” – Димитровград 

 

Октобар 

 

- Међународни дан старих особа(01.10.) 

- Дечја недеља - обележавање 

- Радионица са децом и родитељима 

- Маскенбал 

- Сарадња са РТВ „ Цариброд“ 

- Светски дан здраве хране (16.10.) 

 
Новембар 

 

- Обележавање Вукове недеље 

- Посета кројачкој, занатској, обућарској, пекарској радњи и млекари 

- Заједничка радионица са децом свих васпитних група 

- Светски дан доброте (13.11.) 

- Међународни дан толеранције (UNESCO) (16.11.) - обележавање 

- Међународни дан детета (20.11.) - обележавање 
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- Састанак тима Актива васпитача 

 

Децембар 

 

- Међународни дан деце са хендикепом (03.12.) 

- Дружење са децом са посебним потребама 

- Сарадња са родитељима у вези Новогодишњег програма 

- Сарадња са патронажном службом 

- Светски дан Мира (21.12.) 

- Први дан зиме 

- Организовање Новогодишње приредбе и подела пакетића 

- Састанак стручног актива 

 
Јануар 

 

- Светски дан животне средине (05.01.) 

- Обележавање празника – Бадње вече – Божић 

- Дружење са свештеником и свечано обележавање Савиндана 

- Састанак тима Актива васпитача и извештаји о остварености циљева и задатака у првом полугођу 

- Одабир тима за предавање родитељима у сарадњи са стручним сарадницима 

- Сарадња са РТВ „ Цариброд“ 

 
Фебруар 

 

- Сарадња са педијатријском службом ДЗ Димитровград 

- Дан кућних љубимаца (21.02.) 

- Дан поларних медведа (27.02.) 

- Очување културне баштине поводом 1.марта 

- Састанак стручног актива 

 
Март 

 

- Обележавање 1.марта – празника пролећа – МАРТЕНИЦА 

- Мартенице – програм и сарадња ПУ “8.Септембар” са ПУ „ Пчелица“ - Ниш 

- Радионице са родитељима 

- Осмомартовски програм поводом обележавања Међународног Дана жена на нивоу групе или 

објекта 

- Први дан пролећа 

- Светски дан воде (22.03.)- обележавање 

- Недеља здравих уста и зуба (24. - 31.03.) 

- Сарадња са стоматолошком службом 

 
Април 

 

- Међународни дан шале (01.04.) 

- Светски дан здравља (07.04.) 



117  

- Обележавање дана Планете Земље (22.04.) 

- Маскембал 

- Недеља безбедности у саобраћају (23. - 29.04.) 

- Посета и сарадња са саобраћајном полицијом ПС Димитровград 

- Сарадња са родитељима и радионица поводом Ускрса 

- Традиционална Ускршња манифестација “Велигденска перашка” у сарадњи са СТЦ „ Цариброд“ - 

Димитровград 

 
Мај 

 

- Међународни дан породице (15.05) – обележавање 

- Дан цвећа (21.05.) 

- Дан природе (28.05.) 

- Састанак стручног актива 

 
Јун 

 

- Светски дан деце (01.06.) 

- Договор око учествовања на летњој радионици у Власотинцу – деца, васпитачи 

- Извештај васпитача са акредитованих семинара 

- Извештај рада Актива васпитача ППП за радну 2020/20201 

 

НАПОМЕНА: 

У колико се ВО рад буде обављао онлајн због мера превенције од вируса , актив ће такође радити 

преко вајбер групе као и у протеклом периоду. 

 
Председник 

Душица Минчев 
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19.3 План рада Актива васпитача припремног предшколског програма за радну 

2021/2022 годину 

Ове радне године актив ће радити у следећем саставу: 

Ирена Георгиев-председник актива 

Анита Глигоров-записничар 

Драгана Иванов 

Тамара Радев 

Весна Царибродски 

Ирена Пејчев 

 
Припремни предшколски програм обављаће се у четири васпитне групе 

 
Циљеви 

- Да се допринесе правилном развоју детета 

- Подстицање физичког здравља и подстицање развоја моторичких способности 

- Подстицање социјализације, развијање односа са другим и стицање искуства и сазнања о другим 

људима 

- Усвајање основних друштвених норми и моралних вредности 

- Подстицање развоја говора , говорног стваралаштва и комуникације 

- Неговање дечје радозналости и позитивне мотивације 

- Припремање деце за полазак у основну школу 

 
Задаци 

 

- Стварање услова за квалитетан живот, игру и учење 

- Неговање физичког зрдавља и подстицање развоја моторичких способности 

- Сарадња са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним организацијама 

- Креирање програма рада са децом, предлагање и организовање различитих видова активности које 

доприносе дечјем развоју и напредовању 

- Подстицање креативности и осамостаљивању деце 

- Да подстиче самопоуздање код деце, сазнајну радозналост, потребу за стицањем знања из 

различитих извора, међусобно повезивање и практичну примену знања 

- Подстицање мотивације за учење и игру 

Активности током године 

- Физичке активности 

- Еколошке активности 

- Креативне активности (оплемењивање простора, радних соба, дворишта) 

- Спортске активности 
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Активности ВО рада по месецима ППП Септембар 

 

- Упознавање и адаптација деце 

-Уређивање радне собе и холова по мери и потребама деце 

- Родитељски састанак – упознавање родитеља са ВО радом и радом тимова; избор савета родитеља 

- Активно учествовање родитеља током адаптације и у даљем раду установе 

- Обогаћивање радне собе у којој дете борави 

- Предавање за родитеље на изабране теме 

- Израда месечних и годишњих плана рада Актива васпитача ППП 

- Израда портфолиа 

- Међународни дан мира (УН) (21.09.) - обележавање 

- Први дан јесени 

- Обележавање Дана града у сарадњи са СТЦ „Цариброд” – Димитровград 

 
Октобар 

 

- Међународни дан старих особа(01.10.) 

- Посета Дома за старе 

- Дечја недеља - обележавање 

- Радионица са децом и родитељима 

- Дружење са песникињом Елизабетом Георгиијев и сарадња са библиотеком „Детко Петров“ 

- Сарадња са РТВ „ Цариброд“ 

- Светски дан здраве хране (16.10.) 

- Сарадња са патронажном службом 

 
Новембар 

 

- Обележавање Вукове недеље 

- Посета ОШ “Христо Ботев” и дружење са децом IV разреда и учитељицама 

- Програм “Седенћа” и радионица са децом и родитељима поводом Вукове недеље 

- Посета Народној библиотеци “Детко Петров” 

- Посета музејској збирци старина при Народној библиотеци 

- Посета кројачкој, занатској, обућарској, пекарској радњи и млекари 

 

- Заједничка радионица са децом свих васпитних група 

- Светски дан доброте (13.11.) 

- Међународни дан толеранције (UNESCO) (16.11.) - обележавање 

- Међународни дан детета (20.11.) - обележавање 

- Сарадња са РТВ „ Цариброд“ 

- Састанак тима Актива васпитача 

 
Децембар 

 

- Међународни дан деце са хендикепом (03.12.) 
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- Дружење са децом са посебним потребама 

- Сарадња са родитељима у вези Новогодишњег програма 

- Сарадња са патронажном службом 

- Светски дан Мира (21.12.) 

- Први дан зиме 

- Организовање Новогодишње приредбе и подела пакетића 

- Састанак стручног актива 

 
Јануар 

 

- Светски дан животне средине (05.01.) 

- Обележавање празника – Бадње вече – Божић 

- Дружење са свештеником и свечано обележавање Савиндана – прикладним програмом и сечењем 

славског колача 

- Састанак тима Актива васпитача и извештаји о остварености циљева и задатака у првом полугођу 

- Одабир тима за предавање родитељима у сарадњи са стручним сарадницима 

- Сарадња са РТВ „ Цариброд“ 

 
Фебруар 

 

- Сарадња са педијатријском службом ДЗ Димитровград 

- Дан кућних љубимаца (21.02.) 

- Дан поларних медведа (27.02.) 

- Очување културне баштине поводом 1.марта 

- Састанак стручног актива 

 
Март 

- Обележавање 1.марта – празника пролећа – МАРТЕНИЦА 

- Мартенице – програм и сарадња ПУ “8.Септембар” са ПУ „ Пчелица“ - Ниш 

- Радионице са родитељима 

- Осмомартовски програм поводом обележавања Међународног Дана жена на нивоу групе или 

објекта 

- Први дан пролећа 

- Светски дан воде (22.03.)- обележавање 

- Недеља здравих уста и зуба (24. - 31.03.) 

- Сарадња са стоматолошком службо 

 

Април 

 

- Међународни дан шале (01.04.) 

- Светски дан здравља (07.04.) 

- Обележавање дана Планете Земље (22.04.) 

- Маскембал 

- Недеља безбедности у саобраћају (23. - 29.04.) 
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- Посета и сарадња са саобраћајном полицијом ПС Димитровград 

- Сарадња са родитељима и радионица поводом Ускрса 

- Традиционална Ускршња манифестација “Велигденска перашка” у сарадњи са СТЦ „ Цариброд“ - 

Димитровград 

 
Мај 

 

- Крос “РТС кроз Србију” 

- Међународни дан породице (15.05) – обележавање 

- Родитељски састанак у вези екскурзије 

- Посета ЗОО врту у Јагодини или природнјачког центра у Свилајнцу 

- Дан цвећа (21.05.) 

- Дан природе (28.05.) 

- Припремање завршне приредбе 

- Састанак стручног актива 

 

Јун 

 

- “Школа у природи” - једнодневни излет 

- Светски дан деце (01.06.) 

- Договор око учествовања на летњој радионици у Власотинцу – деца, васпитачи 

- Извештај васпитача са акредитованих семинара 

- Извештај рада Актива васпитача ППП за радну 2019/2020 

 

НАПОМЕНА: 

У колико се ВО рад буде обављао онлајн због мера превенције од вируса , актив ће такође радити 

преко вајбер групе као и у протеклом периоду 

 

ПРЕДСЕДНИК АКТИВА : 

Ирена Георгиев 
  



122  

20. ПЛАН РАДА УПРАВНОГ ОДБОРА 

 
 

Активности/начини Време реализације 

Разматра и усваја Извештај о раду директора, Извештај о раду Установе 

за претходну радну годину и Годишњи план рада за наредну годину 
До 15.09 

Разматра и усваја финансијски план Установе До краја новембра 

По потреби доноси опште акте у Установи и измене постојећих аката, 

усаглашавајући их са новом законоском регулативом и организацијом 

рада у Установи, даје сагласност на Правилник о организацији и 

систематизацији послова 

 
Током године 

Доноси одлуку о попису имовине Установе са стањем на дан 31.12. 

текуће године и именије пописне комисије 
Децембар 

Разматра извештај пописне комисије о спроведеном попису у Установи 

за претходну годину и доноси одлуку о расходу, мањку и вишковима 

опреме, инвентара и потраживања 

 

Јануар/фебруар 

Разматра извешатј о пословању и усваја завршни рачун Установе и 

одлучује о коришћењу средстава у складу са законом 
Фебруар 

Одлучује у другом степену по жалбама и приговорима на одлуке 

директора 
Током године 

Разматра извештај о раду директора Установе о свом раду Два пута годишње 

Информише се о раду установе са посебним акцентом на инвестиционо 

улагање 
Током године 

Активности поводом обележавања значајнијих датума за Установу у 

складу са Годишњим планом 
Током године 

Прати извршења донетих одлука и даје предлоге за успешнији рад 

Установе у целини 
Током године 
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21. ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА 

 
 

Активности/начини Време 

Конституисање савета родитеља 

Усвајање Пословника о раду Доношење 

плана рада Савета родитеља 

Давање предлога за представника општинског савета родитеља и његовог заменика 

Давање предлога за 1 члана управног одбора из реда родитеља 

Давање предлога за чланове тимова у установи Разматрање 

Извештаја о реализацији Развојног плана установе за радну 

2020/2021.год. 

Разматрање Извештаја о извршеном самовредновању у радној 2020/2021.год. 

Разматрање Извештаја о раду за радну 2020/21. 
Разматрање Годишњег плана рада за радну 2021/2022.год. 

 

 

 

 

IX 

Разматрање изборних садржаја и избор радних листова X 

Разматрање питања из делокруга рада савета XII 

Разматрање полугодишњег Извештаја о раду установе 

Разматрање извештаја Тимова 
Текућа питања 

 

II 

Припреме за обележавање Дана установе 

Разматрање програма реализација једнодневног излета 
IV 

Давање сагласности за програм реализације једнодневног излета V 

Разматрање извештаја о реализацији излета 

Разматрање реализације васпитно-образовног рада током радне 2020-2021.год. 
Разматрање извештаја Тимова 

 

VI 
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22. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

22.1 План стручно усавршавања васпитног особља 

 

Стручно усавршавање у установи 

Облик СУ 
Ниво 

(орган, тело) 
Реализатор/и 

Сати 

реализатору 

Учесници 

присутни 

Сати 

учесницима 
Доказ 

Излагање са стручних 

усавршавања (програм стручног 

усавршавања,стручни скуп, 

стручни сусрети) са обавезном 

дискусијом и анализом (сати се 

рачунају по одржаном састанку 

стручног органа) 

 

 

 

Актив 

 

 

 

Васпитно 

осбље 

 

 

 

5 

 

 

 

Васпитно особље 

 

 

 

1 

 

 

 
Уверење Записник 

Материјал Извештај 

Приказ примењивања актуелних 

садржаја стручног усавршавања 

(програма стручног усавршавања) 

у непосредном раду са децом 

 

 
Актив 

 

Васпитно 

особље 

 

 
8 

 

 
Васпитно особље 

 

 
1 

 

Уверење Записник 

Материјал Извештај 

Приказ блога/сајта, друштевних 

мрежа и осталих 

мултимедијалних садржаја 

 
Актив 

Ђурђица Ђуров 

Маринков 

Јелена Алексов 

 
 

8 

 
Васпитно особље 

 
1 

 
 

Записник 

Рад са студентима 
Актив 

Васпитно 

особље 
2 Васпитно особље 1 Књига рада 
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Остваривање активности кроз 

тимски облик рада – маскенбал, 

Еко патрола, Ускршња радост 

(сати се рачунају по реализованој 

 

Актив 

 
Васпитно 

особље 

 

8 

 

Васпитно особље 

 

1 

 
Уверење Записник 

Материјал Извештај 

активности/програму)       

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ 

 
Запослени 

 
К 

 
П 

 
Облик СУ 

Назив 

(и каталошки 

број) 

 
Институција 

која подржава 

Ниво 

(општина, 

републички, 

међународни) 

 
Време, 

место 

 
Цена (динари, по 

особи) 

   Окружна      

 
К2 П3 

стручна 
конференција 

Окружни 
 

   вапитача   

   Међународна      

 
К2 П3 

стручна 
конференција 

Међународни 
 

   васпитача   

   Усавршавање      

 

Васпитачи 

К4 П1 дигиталних 
компетенција 

Републички 
Током 

године 
  Оснаживање за     

   креирање и   

 К2 П3 примену Републички  

   различитих   

   програма   

   Семинар      
   „Инспиративна   

 К1 П3 средина за Републички  

   интегрисано   

   учење“   
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     Удружење    
   Међународна медицнских   

 
К2 П3 

стручна 
конференција 

сестара 
предшколских 

Међународни 
Током 
године 

   мед.сес. васп. установа   

    Србије   

   
Усавршавање 

     

 К4 П1 дигиталних Републички 

   компетенција  

Медицинске   Оснаживање за     
сестре васпитачи   креирање и  

 К2 П3 примену Републички 
   различитих  

   програма  

   Семинар     
   „Инспиративна  

 К1 П3 средина за Републички 
   интегрисано  

   учење“  
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23. ПЛАН ИНСТРУКТИВНО ПЕДАГОШКОГ НАДЗОРА 

 
 

Време 
Васпитна 

група 
Предмет надзора 

Начини/ 

инструменти 
Место Носиоци 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Током 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Све 

васпитне 

групе 

Стандарди квалитета рада предшколскe установe 

1. област квалитета: васпитно-образовни рад 

физичка средина подстиче учење и развој деце. 

 материјали, играчке и средства су доступни  деци, 

подржавају истраживање, игру и различите 

видове њиховог изражавања. 

 Простор је структуриран тако да подстиче 

активности у малим групама, окупљање целе групе 

као и самосталну активност детета. 

 У осмишљавању и обогаћивању физичке 

средине учествују деца, родитељи и васпитачи. 

Средина за учење (материјали, продукти, панои…) 

одражава актуелна дешавања и васпитно- 

образовне активности (теме, пројекте). 

 простори вртића (унутрашњи и спољашњи) 

одражавају заједничко учешће и учење деце, 

васпитача и родитеља. 

 Простори локалне заједнице користе се као    место 

за учење кроз заједничке активности деце и 

одраслих. 

Социјална средина подстиче учење и развој деце. 

 У групи се негују позитивни односи, сарадња и 

солидарност међу децом. 

 Однос између деце и васпитача заснован је на 

уважавању и поверењу. 

 У вртићу се стварају ситуације за интеракцију деце 

различитих узраста/група (у радним собама, 

заједничким отвореним и затвореним просторима). 
У вртићу се негују односи поверења и сарадње 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Увид у 

документацију 

Протокол праћења 

Извештај 

Препоруке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Установа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Директор 
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  међу одраслима у циљу подршке дечјем учењу и 

развоју. 

 Планирање и програмирање васпитно-образовног  рада 

је у функцији подршке дечјем учењу и развоју. 

 Планирање васпитно-образовног рада је засновано 

на континуираном посматрању, слушању деце и 

праћењу њихових потреба и интересовања. 

 У остваривању програма негује се 

флексибилност у ритму дана и у реализацији 

активности (различите прилике за игру и учење). 

 У развијању програма уважавају се 

иницијативе, предлози, идеје и искуства деце и 

родитеља. 

 Деца се подстичу на истраживање, решавање 

проблема и проширивање искустава кроз различите 

ситуације игре и учења. 

 Подржавају се различити начини дечјег учења и 

учешћа. 

 Праћење, документовање и вредновање 

васпитно-образовног процеса је у функцији подршке 

дечјем учењу и развијању програма. 

3. Област квалитета: професионалнa заједница  

учења 

 У установи се развија култура самовредновања. 

 Запослени преиспитују своје компетенције у односу 

на улоге и одговорности професије. 
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24. САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ И ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

24.1 План сарадње са породицом 

 

Ниво узајамне информације 

 

Активности/начини 

Рад установе у 

пуном 

капацитету 

Рад установе у 

ограниченом 

капацитету 

Прекид 

остваривања 

непосредног рада 

 

Место 

 

Реализатори 

Упознавање са основним 

карактеристикама породице 

увидом у пријаве за 

похађање програма ПВиО 

 

Непосредно у 

установи 

 
Непосредно у установи 

 
онлајн 

 
Установа 

 

 

 

 
Васпитно особље, 

родитељи, стр. 

сарадник, директор 

Индивидуални разговори 
Непосредно у 

установи 

Непосредно при пријему 

деце, онлјан 
онлајн Установа 

Посете породици Непосредно / / 
Према месту 

пребивалиштва 

Кутак за родитеље 
Непосредно у 

установи 
Онлајн онлајн Установа 

Изложбе дечјих радова 
Непосредно у 

установи 
Онлајн онлајн Установа 

Сарадња са сарадником – 

медицинском сестром за рад 

на превентивно- 

здравстевној заштити на 

праћењу здравственог стања 

деце 

 
 

Непосредно у 

установи 

 
 

Непосредно при пријему 

деце, онлјан 

 

 
Онлајн, телефоном 

 

 
Установа 

 

 
Смспззн 

Израда личне карте детета 
Непосредно у 

установи 
Непосредно у установи / Установа 

 

 
Васпитно особље 

Израда плана адаптације 

(након упознавања са 

основним карактеристикама 

породице) 

 

Непосредно у 

установи 

 

Непосредно у установи, 

онлајн 

 
/ 

 
Установа 

Анкетирање родитеља Непосредно у Непосредно у установи  Установа Васпитно особље 
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 установи     

Учешће у раду савета 
родитеља 

Непосредно у 
установи 

Непосредно у установи, 
онлајн 

онлајн Установа Директор 

Дан отворених врата 
Непосредно у 

установи 
Онлајн / Установа Васпитно особље 

Едукативни ниво 

 

Активности/начини 

Рад установе у 

пуном 
капацитету 

Рад установе у 

ограниченом 
капацитету 

Прекид 

остваривања 
непосредног рада 

 

Место 

 

Реализатори 

''Библиотека за родитеље'' 
Непосредно у 

установи 
/ / Установе Смспззн 

Групни родитељски 
састанци 

Непосредно у 
установи 

Непосредно у дворишту 
установе 

онлајн Установа Васпитно особље 

Упознавање родитеља са 

Правилником о протоколу 

поступања у установи у 

одговору на насиље, 

злостављање и 
занемаривање 

 
 

Непосредно у 

установи 

 

 
Онлајн 

 

 
онлајн 

 

 
Установа 

 
 

Директор, Тим за 

заштиту 

Предавање за родитеље 
Непосредно у 

установи 
Онлајн онлајн Установа Директор, Предавачи 

Рад тријажне сестре на 

развијању и неговању 
здравствене културе деце 

Непосредно у 

установи 

 

Непосредно у установи 

 

Онлајн, телефоном 

 

Установа 

 

Смспззн 

Ниво учешћа родитеља 

 

Активности/начини 

Рад установе у 

пуном 

капацитету 

Рад установе у 

ограниченом 

капацитету 

Прекид 

остваривања 

непосредног рада 

 

Место 

 

Реализатори 

Учешће у планирању и 

реализацији вор-а 

Непосредно у 

установи 

Непосредно у установи, 

онлајн 

 

онлајн 

 

Установа 

Васпитно особље, стр. 

сарадник, директор, 

родитељи 

Учешће у припреми и 
реализацији активности у 

Непосредно у 
установи 

/ / Установа 
Васпитно особље, стр. 

сарадник, директор, 

оквиру пригодних 
свечаности у вртићу 

    родитељи 
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24.2 План сарадње са локалном заједницом 

 

Основна школа 

Активности/начини 
У пуном 

капацитету 

У ограниченом 

капацитету 

Прекид оставривања 

непосредног рада 
Место 

Реализатори/ 

носиоци 
      

Сарадња на реализацији 

ПП програма 

Током године, 

непосредно 

Током године, 

непосредно, онлајн 
Онлајн Установа, школа 

 
Васпитно особље 

Посета деце школи Током јуна / / Школа 

Заједнички састанак 

васпитача и учитеља у 

циљу размене 

информација о деци 

стасалој за похађање ПП 
програма 

 
 

Јун, јул 2021, 

непосредно 

 
 

Јун, јул 2021, 

непосредно 

 

 
/ 

 

 
Школа 

 
 

Васпитачи, Дир., 

Учитељи 

Посета ученика вртићу Током године / / Установа Васпитно особље 

Центар за туризам, културу и спорт 

Активности/начини 
У пуном 

капацитету 

У ограниченом 

капацитету 

Прекид остваривања 

непосредног рада 
Место 

Реализатори/ 

носиоци 

Пливање за часни крст Током године / / ЦТКС Васпитно особље 

Завршна приредба Током године / / ЦТКС Васпитно особље 

Посете библиотеци Током године / / ЦТКС Васпитно особље 

Обилазак СЦ ''Парк'' Током године Током године / ЦТКС Васпитно особље 

Локална самоуправа 

Активности/начини У пуном У ограниченом Прекид остваривања Место Реализатори/ 

 капацитету капацитету непосредног рада  носиоци 

Посета представника 

локалне самоуправе 

поводом обележавања 

Дечје недеље 

 

Непосредно у 

установи 

 

Непосредно у 

установи 

 
/ 

 
Установа 

 

Директор, Васпитно 

особље 
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Учешће на стваралачким 
конкурсима 

Током године Током године онлајн Током године, онлајн 
Установа Директор, Васпитно 

особље 

Подела 
новогодишњих пакетића 

Децембар 
Непосредно у 

установи 
/ Установа 

Директор, Васпитно 
особље 

Дом здравља 

Активности/начини 
У пуном 

капацитету 

У ограниченом 

капацитету 

Прекид остваривања 

непосредног рада 
Место 

Реализатори/ 

носиоци 

Посета педијатра 
установи 

Током године Током године / Установа 
Педијатар, Смспззн, 

васпитно особље 

Посете деце Дому здравља 

и упознавање са 
занимањима 

 

Током године 

 

/ 

 

/ 

 

Дом здравља 

 

Васпитно особље 

Центар за социјални рад 

Активности/начини 
У пуном 

капацитету 
У ограниченом 

капацитету 
Прекид остваривања 

непосредног рада 
Место 

Реализатори/ 
носиоци 

Посета деце Центру за 

социјални рад у оквиру 

Дечје недеље 

 

Прва недеља 

октобра 

 
/ 

 
/ 

 
ЦСР 

Директор, васпитно 

особље, представници 

ЦСР 

Реализација програма 

социјалне заштите 

Током године 

непосредно у 

установи 

Током године 

непосредно у 

установи 

 

Онлајн 

 

Установа 

 

Директор 

Полицијска станица 

Активности/начини 
У пуном 

капацитету 

У ограниченом 

капацитету 

Прекид оставривања 

непосредног рада 
Место 

Реализатори/ 

носиоци 

Организација и 

реализација маскенбала 
Током године / / Градско насеље Васпитно особље 

Посета полицајаца и 
саобраћајаца установи 

Тоиком 
године 

/ / Установа Васпитно особље 

Црква 

Активности/начини 
У пуном 

капацитету 
У ограниченом 

капацитету 
Прекид оставривања 

непосредног рада 
Место 

Реализатори/ 
носиоци 

Посете цркви Током године / / Црква Васпитно особље 
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Обележавање дана Св. 

Саве 

 

27.01.2022 у 

установи 

27.01.2022 уз 

задовољавање 

критеријума 
немешања деце 

 
онлајн 

 
Установа 

 

Директор, Васпитно 

особље 

Организација заједничких 

активности у оквиру 

обележавања Ускрса 

 
Април 2022 

Април 2022 уз 

задовољавање 

критеријума 
немешања деце 

 
онлајн 

Установа, 

Црква, 

Градско насеље 

 

Васпитно особље, 

Свештеник, Директор 

Удружење пензионера 

Активности/начини 
У пуном 

капацитету 
У ограниченом 

капацитету 
Прекид остваривања 

непосредног рада 
Место 

Реализатори/ 
носиоци 

Посета представница 

удружења вртићу 

 

Током године 

 

/ 

 

/ 

 

Установа 

Васпитно особље, 

Директор, Чланице 

удружења 

Посета деце удружењу Током године / / 
Просторије 
удружења 

Васпитно особље, 
Чланице удружења 

Апотека ''Алтеа'' , "Ирена” 

Активности/начини 
У пуном 

капацитету 
У ограниченом 

капацитету 
Прекид остваривања 

непосредног рада 
Место 

Реализатори/ 
носиоци 

Посете апотеци Током  године / / Апотека Васпитно особље 

Герентолошки центар Димитровград 

Активности/начини 
У пуном 

капацитету 

У ограниченом 

капацитету 

Прекид остваривања 

непосредног рада 
Место Реализатори/носиоци 

Посета дому за стара и 
неизмогла лица 

Новембар 
2021 

/ / 
Дом за стара и 
неизмогла лица 

 
Васпитно ососбље 

Железнице Србије 

Активности/начини 
У пуном 

капацитету 
У ограниченом 

капацитету 
Прекид остваривања 

непосредног рада 
Место 

Реализатори/ 
носиоци 

Посета железничкој 

станици 
Током године / / Железничка станица Васпитно особље 

Учешће на ликовним 
конкурсима 

Током године Током године онлајн Установа Васпитно особље 

Приватни сектор 
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Активности/начини 
У пуном 

капацитету 
У ограниченом 

капацитету 
Прекид остваривања 

непосредног рада 
Место 

Реализатори/ 
носиоци 

Посете пекари, цвећари, 

приватним предузећима 

која се баве различитим 

делатностима (прерада 

лековитог биља, намештај, 

текстил, здрава храна, 

фризер, производња вина- 

брање грожђа) 

 

 

 

Током године 

 

 

 

/ 

 

 

 
/ 

 

 

 
Градско насеље 

 

 

 
Васпитно особље 

Обезбеђивање донација од 

стране приватних 

предузетника 

 

Током године 

 

Током године 

 

Током године 

 

Установа 

 

Директор 

Јавно предузеће "Комуналац” 

Активности/начини 
У пуном 

капацитету 

У ограниченом 

капацитету 

Прекид остваривања 

непосредног рада 
Место 

Реализатори/ 

носиоци 

Еко патрола Током године Током године / Градско насеље Васпитно особље 

Чишћење парка Током године / / Градски парк Васпитно особље 

Црвени крст Србије 

Активности/начини 
У пуном 

капацитету 

У ограниченом 

капацитету 

Прекид остваривања 

непосредног рада 
Место 

Реализатори/ 

носиоци 

Посета Током године / / Пошта Васпитно особље 

Учешће у кросу Током године / / СТЦ “Парк” 
Припремне 

предшколске групе 

Сектор за ванредне ситуације МУП-РС (ватрогасна служба) 

Активности/начини 
У пуном 

капацитету 
У ограниченом 

капацитету 
Прекид остваривања 

непосредног рада 
Место 

Реализатори/ 
носиоци 

Посета ватрогасаца 

установи 
Током године / / ВС, Установа Васпитно особље 

 

Поред сарадње са локалном заједницом планира се наставак и развијање сарадње са представнцима различитих институција и установа на 

регионалном и националном нивоу: Министарством науке, просвете и технолошког развоја, Министарством здравља (санитарна инспекција), Завод 
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за јавно здравље Пирот, Удружењем васпитача пиротског округа, предшколским установама са територије Републике Србије и из иностранства. 

Сарадња са удружењима : 

• -Удружење грађана Хармонија – сарадња на пројектима 

• -Дечја инклузивна играоница “Чувари смеха”– ангажовање персоналних асистената, сарадња на пројектима 

• -Фондација “Замисли живот”-хуманитарна организација 

• -РТ Цариброд – репортаже , интервју , програми ... 
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25. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА 

 
 

ОБЛАСТ 

ПРАЋЕЊА 
НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 
ДИНАМИКА 

Материјално- 

технички услови 
Директор, служба рачуноводства 

Увидом у 

документацију 

Два пута 

годишње 

Људски ресурси Директор 
Увидом у 

документацију 

Два пута 

годишње 

Организација 

васпитно- 

образовног рада 

 
Директор, Педагошки колегијум, в.о. веће 

Увидом у 

документацију 

Два пута 

годишње 

Програми и 

услуге 

Директор, стр. сарадник, педагошки 

колегијум, актив васпитача и мед.сестара 

Увидом у 

документацију 

Два пута 

годишње 

Самовредновање 
Директор,стр. сарадник, педагошки 

колегијум, в.о.веће 

Увидом у 

документацију 

Два пута 

годишње 

Развојно 

планирање 

Директор,стр. сарадник, педагошки 

колегијум, в.о.веће 

Увидом у 

документацију 

Два пута 

годишње 

Рад стручних 

органа и 

стручног 

сарадника 

 

Директор,стр. сарадник, педагошки 

колегијум, в.о.веће 

 

Увидом у 

документацију 

 

Два пута 

годишње 

Сарадња са 

породицом и 

локалном 
заједницом 

 

Директор,стр. сарадник, педагошки  

колегијум, в.о.веће 

 

Увидом у 

документацију 

 

Два пута 

годишње 

 

26. ПЛАН  ПРЕДШКОЛСКОГ  МАРКЕТИНГА 

 
 

 

Облик 
Активности/начин 

и 

 

Место 

 

Време 

Реализатори 

/ 

носиоци 

 

 

 
Интерни 

Изложбе дечјег 

стваралаштва у 

Установи и ван ње 

 

Објекат установе 
 

 

 

 

 

 

Током 

 

Васпитно 

особље 
Подела флајера Објекат установе 

Кутак за родитеље Објекат установе 
Васпитно 

особље 

Библиотека за 

родитеље 
Објекат установе Сарадник 
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Екстерн и 

Изложбе дечјих 

радова и 

презентација рада 

установе путем 

фотографија, радова 

васпитача на 

огласној табли у 
центру насеља 

 

 

 
Центар насеља 

године  

 

 
Директор 

 Објављивање 

информација о раду 
на сајту установе 

 

www.vrticdmg.edu.rs 

  

Објављивање 

информација о раду 

на фб страници 

установе 

Fb: васпитачи 

ПУ”8.СЕПТЕМБАР”ДИМИТРОВГРА 

Д 

Објављивање 

информација о раду 

на локалним радио и 

тв станицама 

 
Локалне радио и тв станице 

Гостовања на 

локалним и 

регионалним радио 
и тв станицама 

 

Локалне и регионалне радио и тв 

станице 

Промовисање 

Конвенције о дечјим 

правима 

 

Градски парк 
Октоба р 

Васпитно 

особље, 

директор 

Израда и подела 

флајера 

 

Стр. сусрети и сл. 
Септ.- 

јун 

Васпитно 

особље, 

директор 

27. ПРАЋЕЊЕ ЕВАЛУАЦИЈЕ 

 
 

Област праћење Носиоци активности Начин праћења Динамика 

Материјално- 

техички услови 

Директор,служба 

рачуноводства 
Увид у документацију Тромесечно 

Људски ресурси Директор Увид у документацију Тромесечно 

Организација 

васпитно- 

образовног рада 

Директor , педагошки 

колегију,Активи,стручни 

сарадник 

 

Увид у документацију 
Два пута 

годишње 

 

Програми услуге 

Директор,,педагошки 

колегију,Активи,стручни 

сарадник 

 

Увид у документацију 
Два пута 

годишње 

 
Самовредновање 

Директор,помоћник 

директора,педагошки 

колегију,Активи,стручни 

сарадник 

 
Увид у документацију 

 

Два пута 

годишње 

 

Развојно планирање 

Директор,педагошки 

колегију,Активи,стручни 

сарадник 

 

Увид у документацију 
Два пута 

годишње 

http://www.vrticdmg.edu.rs/
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Рад стручних 

органа и стручниог 

сарадника 

Директор,педагошки 

колегију,Активи,стручни 

сарадник 

 

Увид у документацију 
Два пута 

годишње 

Сарадња са 

породицом и 

друштвеном 

средином 

Директор,педагошки 

колегијум,Активи,стручни  

сарадник 

 
Увид у документацију 

 

Два пута 

годишње 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

У Димитровграду, 14.09.2021 год.   

 
Директор 

  
Председник управног одбора 

Вера Васов  Маја Ђуров Златков 
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