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На основу члана 89.  Закона о основама система образовања и васпитања ('' Сл. Гласник РС '' бр. 

72/09)  утврђена је обавеза  да Установа до 15. септембра донесе годишњи план рада у складу са 

развојним  планом  и предшколским програмом. 

На основу члана 57.  Закона о основама система образовања и васпитања ('' Сл. Гласник РС '' бр. 

72/09) Управни одбор Предшколске установе „Сунцокрети“ Владимирци на седници одржаној 

__________2014.год., донео је 

 

 
  

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН  РАДА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „СУНЦОКРЕТИ“ 

ЗА РАДНУ  2014/2015.ГОДИНУ 

 

 

 

 

Годишљи план рада урађен је према  препоруци надлежног Минисатарства ( уз обавезно 

одговарајуће табеларне приказе). 

Годишњи план рада у складу је са школским календаром и односи се на период од 01. 

септембра  2014.године до 31. августа 2015. године. 

 

 

За израду годишњег  плана рада П.У.“Сунцокрети“ Владимирци задужене су: 

1. Зорица Милошевић- директор, 

2. Валентина Ђекић-педагог,  

3. Тим за Стручно усавршавање 

4. Тим за самовредновање 

5. Тим за заштиту деце од насиља 

6. Тим за развојно планирање 

7. Тим за инклузивно васпитање и образовање 

8. Тим за уређење web страница и организацију дечјих активности на нивоу Установе 

9. Актив васпитача и медицинска сестра 
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1. УВОД 

 
1.1.Кратка оцена стања и ниво развијености делатности 

 

 
           Предшколска установа "Сунцокрети" налази се у Владимирцима ,у улици Светог Саве 74. 

Званично је отворена 01.10.1979.год. по одлуци Општинске самоуправне интересне заједнице и уз 

велику помоћ Републичке заједнице дечије заштите. 

           Уновембру 1982.год. Установа се проширује и отвара се још један објекат  у насељу Дебрц. 

Од 01.04.1990.год. почиње са радом и јаслени простор у Владимирцима а Установа прераста у  

Установу за предшколско  васпитање и образовање деце "Сунцокрети". 

 Од школске 2010/2011.године Установа обавља делатност под називом Предшколска Установа 

„Сунцокрети“ Владимирци. 

 Ниво развијености Установе одговара потребама, односно ниво делатности усклађен је са 

потребама, могућностима и другим захтевима средине (кадровским, просторним, материјалним и 

другим).        

 Радне 2014/2015.године Установа ће свој програм реализовати у наменски грађеним објектима 

и просторима прилагођеним за рад. Наменски грађени објекти за децу представљају опредељујући 

фактор у обухвату деце- корисника услуга за све облике рада у Предшколским установама. На 

територији општине Владимирци постоје три наменски грађена објекта за децу предшколског узраста. 

Дакле, рад и све друге активности организоваће се у објектима затвореног типа, наменски грађених за 

реализацију васпитно – образовног садржаја за децу предшколског узраста, као и у објектима 

отвореног типа.  

Површине објеката затвореног типа износе око 1000 м
2 

, а површине отвореног типа, односно 

дворишта 4700 м
2 
. 

 

  1.2. Полазне основе програмирања 

 

 

Полазне основе за израду Годишљег плана рада Установе су: 

 -   Закон о основама система образовања и васпита ( '' Сл. Гласник РС '' бр. 72/09), члан 89.  

 -    Закон о предшколском васпитању и образовању (“Сл. Гласник РС” бр.18/2010)  

 - Опште основе предшколског програма (“Сл.гласник РС – Просветни гласник” 14/2006.год.)  

-   Статут Установе, мај 2010.год 

-   Развојни план из 2013.год.  

-   Резултати самовредновања у 2013/2014.год. 

-  Стандарди услова за остваривање посебних програма у области предшколског васпитања и 

образовања 

- Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и 

стручних сарадника 

- Стандарди квалитета рада васпитно образовних установа („Сл.гласник РС „7/11) 

- Правилник о вредновању квалитета рада установа 

- Правилник о ближим условима за остваривање припремног предшколског програма 

- Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника 

- Правилник о критеријумима за утврђивање мањег односно већег броја деце од броја који се 

уписује у васпитну групу 
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1.3. Закључак до којих се дошло у Извештају о раду установе 

 

         Извештај о раду Предшколске установе "Сунцокрети" Владимирци, за радну 2013/2014. годину, 

обухвата период од 01. септембра 2013. године до 31. августа 2014 године.  

         Реализација Програма рада Предшколске установе "Сунцокрети" Владимирци одвија се у складу 

са постављеним програмским и оперативним задацима.  

         Активности Установе усмераване су на повећање капацитета за децу, виши кваалитет васпитно-

образовног рада, негу, исхрану деце, сарадњу са породицом и друштвеном средином. Максимално су 

коришћене материјалне и кадросвске могућности Установе и Општине. Велика пажња је посвећена 

стручном усавршавању кадрова, обнављању и осавремењивању опреме, набавци дидактичког 

материјала и играчака. Установа је, такође, велику пажњу посветила и сарадничким односима са 

локалном заједницом. То је чинила путем разних културних манифестација.  

 У центар васпитно-образовног рада стављена је максимална активност деце.  

Тимски рад постаје метод рада, а сарадња, комуникација и интеракција постају основни 

поступци у свим врстама активности.  

         У Општини Владимирци у радној 2013/2014. години целодневним боравком је обухваћено 85-оро 

деце, у пет група, са наглашеном тенденцијом раста. Потребе за овим обликом рада  су све израженије.  

         Од укупног броја деце узраста од 5,5 до 6,5 година на Општинском подручју обухваћено је 150-

оро деце у 17  група припремног предшколског програма. .   

 

 

 

2. МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА У УСТАНОВИ 

 

2.1.ОБЈЕКТИ 

 

 

2.1.1. Наменски изграђени објекти за боравак деце 

 

 

Табела бр.1.  
Ред. 

број 

НАЗИВ ОБЈЕКТА капацитет површина 

објекта 

Површина 

дворишта 

адреса 

Бр.груп Бр. деце  

1. Вртић Владимирци 2 55 337 м2 0.35 а Владимирци 

Светог Саве 

74 

2. Јаслице Владимирци 3 50 319 м2 0.07а Владимирци 

Светог Саве 

74 

3. Вртић Дебрц 2 40 337 м2 0.15 а Дебрц 

                У К У П Н О : 7 145 993 м2 47 а  

 

 Из табеле број 1. може се сагледати све укупан простор у Установи тј. у објектима  у Владимирцима и 

у Дебрцу , а он изгледа овако: 

 

 Објекти у саставу установе располажу одговарајућим простором и стандардном опремом за 

живот и рад деце. Побољшавање услова рада, обнављање и допуна основне опреме, као и средства за 

васпитно-образовни рад, представљају стални задатак Установе. 
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2.1.2. Преглед других (прилагођених) простора за рад са децом 

 

          Табела бр.2.  Прилагођени простори 
Ред 

бр. 

НАЗИВ  МЗ  И ПРОСТОРА КАПАЦИТЕТ КОРИСНА 

ПОВРШИНА 

ПОВРШИНА 

ДВОРИШТА 

1.  ЈАЛОВИК- школа 25 30м2 0.15 а 

2. СКУПЉЕН- школа 25 30м2 0.40 а 

3. ПРОВО - школа 20 35м2 0.40 а 

4. КРНИЋ – школа 25 30м2 0.25 а 

5. МАТИЈЕВАЦ – школа 25 30м2 0.25а 

6. КАОНА – школа 15 15м2 0.25 а 

7. ТРБУШАЦ- школа 15 15м2 0.25 а 

8. ЗВЕЗД – школа 30 30м2 0.35 а 

9. СУВО СЕЛО– школа 30 45м2 0.35 а 

10. ДРАГОЈЕВАЦ – школа 20 25м2 0.40 а 

11. МЕХОВИНЕ- прилагођен 

простор 

20 25м2 0.40 а 

12. КРНУЛЕ – школа 20 20м
2 

0.30 а 

13. БЕЛОТИЋ – школа 30 35м2 0.15 а 

14. ВУКОШИЋ- школа 30 35м2 0.20 а 

СВЕГА: 330+ 430м2+ 3.90а+ 

 

  У назначеним табеларним приказима под 1.и 2. исказани су одговарајући подаци којима се 

могу поуздано сагледати могућности за успешан рад установе.  

Из датих табеларних података виде се:  наменски и прилагођено грађени објекти по врсти, капацитету 

– броју група, броју деце, броју места за рад, у једној смени, површина објеката, површина дворишног 

простора и адреса . 

 

 

2.1.3. Објекти за одмор и рекреацију 

 

Установа не располаже својим објектима за одмор и рекреацију деце, али ће за те потребе према 

израженом интересу родитеља и деце користити објекте туристичких организација 

 

 

2.1.4.Стање опремљености и  план унапређења  опремљености 

 

Ниво опремљености радног простора је на задовољавајућем нивоу. Свака радна соба има 

опрему у складу са развојним и образовним потребама деце. Установа и оснивач улажу велики напор 

да се на солидном нивоу одржавају објекти и опрема.  У већини група на сеоском подручју битно су 

унапређени услови рада, нарочито у хигијенско-здравственом погледу. 

 Током радне 2014/2015 године планирају се радови на унапређењу спољног  изгледа вртића у 

Дебрцу фасада, столарија и замените кровних покривача на објектима и у Владимирцима и 

Дебрцу.Наставиће се са кречењем и одржавањем потребних прилагођених просторија за рад са децом.  

 Планира се допуна опреме у Владимирцима и Дебрцу и то   полица за играчке, столова и 

столица а поготово у групе у Дебрцу где је намештај већ доста стар и дотрајао.  

За све групе извршиће се допуна играчкама и дидактичким средствима, као и обнова фонда 

сликовница и стручне литературе. 
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 Планира се и допуна АВ средстава ЦД плејера, компјутера  и пратеће опреме уз њих штампачи, 

скенери. 

 Планира се набавка радне обуће за васпитаче и мед. сестре и сво остало особље установе.  

 Све предвиђене набавке вршиће се на основу  финансијског плана и норматива предвиђених за 

несметан и нормалан рад у било ком сегменту установе.   

 

 

2.1.5.План улагања 

 Таб. бр. 3. План улагања 
Р.Б. Извор финансирања Планирани износ 

средстава 

Намена 

Одржавање зграда 

и опреме 

Набавка опреме 

1. Средства буџета СО 30.868.500,00 780.000,00 210.000,00 

 

 

2.2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

 

 

Радну 2014/2015.год. започело је 40 радник. Број и структура запослених је у складу са 

Правилником о ближим условима за почетак рада и обављање делатности у установама за децу и 

Правилником о систематизацији радних места. 

 

           Табела бр.4.  Преглед запослених по објектима 
Место рада 

Д
и

р
е
к

т
о

р
 

П
е
д

а
г
о
г 

В
а

с
п

и
т
а

ч
 

М
е
д
. 

с
ес

т
р

а
 

А
д

м
и

н
. 

Ф
и

н
а

н
с
. 

К
у

в
а

р
 

В
е
ш

е
р

к
а
 

Д
о

м
а

р
 

С
п

р
е
м

а
-

ч
и

ц
а
 

С
В

Е
Г

А
 

Владимирци 1 1 8 1 2 2 1 1 2 19 

Дебрц   4   1   1 6 

Угрупама 

ван седишта 

  16       16 

УКУПНО 1 1 28 1 2 3 1 1 3 41 

 

 

Табела бр.5. Приказ запослених по проценту упослености, школској спреми и радном искуству 

 

 

 

 

Назив радног места 

Број 

запослених 

Школска спрема Радно искуство у годинама Св. 

100% 75% всс вшс ссс нкв 1-10 11-20 21-30 31-40 

Директор 1 - 1  - - - - 1 - 1 

Стручни сарадник 1 - 1 - - - - 1  - 1 

Васпитач 28  15 13  - 11 16 - 1 28 

Мед.сестра-васп. 1 - - - 1 -  1   1 

Шеф рачуноводс. 1 - 1  - - - 1 - - 1 

Благајник 1 - - - 1 - 1 - - - 1 

Домар 1 - - - 1 - 1  - - 1 

Вешерка 1 - - - - 1 - - - 1 1 

Кувар 3 - - - 2 1 2 1  - 3 

Сервирка - - - - - - - - - - - 

Спремачица 3 - - - - 3 2 1  - 3 

Укупно: 41  18 13 5 5 17 21 1 2 41 
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Табела бр.6 Квалификациона структура васпитно –образовног особља 
Назив радног места Број зап. 

 

Стручна спрема Без 

лиценце 

 
ССС 

IV 

ВШС 

VI 

ВСС 

VII 

1.степен 2. степен 

Директор 1    1 - 

Стр. Сарадник 1    1 .- 

Васпитач у вртићу 10  5  5 - 

Васпитач у ППП 18 - 8 2 8 2 

Медицинска сестра-васпитач 1 1 - - - 1 

УКУПНО 31 1 13 2 15 3 

 

Два васпитача и медицинска сестра су у процесу стицања лиценце. 

 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА У УСТАНОВИ 

 

3.1.Бројно стање деце и васпитних група 

 

 

             Табела бр.7 Васпитне групе без ППП 
 Узраст од –до године укупно 

Мешовита 

2,5-5,5 

1-2,5 2,5-3,5 3,5-4,5 4,5-5,5 

 

Број деце 15 14 18 20 22 89 

Број група 1 1 1 1 1 5 

Број васпитача 2 2 2 2 2 10 

 

 

             Табела бр.8. Васпитне групе припремног предшколског програма 
Припремно предшколски програм у трајању од 4 сата дневно                       (четворочасовни 

програм) 

У седишту установе Ван седишта установе 

Број група Број деце Број група Број деце 

1 20 15 112 

Припремни предшколски програм у целодневном боравку 

 

У седишту установе Ван седишта установе 

Број група Број деце Број група Број деце 

1 5 1 15 

 

 

            

          Табела бр.9. Издвојена одељења у којима се реализује ППП 
Назив издвојеног одељења Број група Број деце 

Дебрц 1 15 

Драгојевац 1 6 

Суво Село 1 10 

Крнић 1 6 

Звезд 1 5 

Јаловик 1 9 

Скупљен 1 5 
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Прово 2 15 

Крнуле 1 5 

Матијевац 1 7 

Меховине 1 9 

Белотић 1 5 

Каона 1 5 

Вукошић 1 8 

Трбушац 1 6 

Укупно: 16 127 

 

             Табела бр.10. Број деце са сметњама у развоју при редовним групама 
 Узраст од-до године 

1-1,5 1,5-2,5 2,5-3,5 3,5-4,5 4,5-5,5 ППП 

Број деце      3 

 

 

3.2.Облици рада са децом 

 

 

У току 20014/2015 године Установа ће организовати  целодневни програм боравка у шест 

васпитних група, сваког радног дана  и суботом једна мешовита група . 

  Целодневни боравак намењен је деци узраста од 6 месеци до 7 година старости, и биће 

организован у три  наменска објекта, два у Владимирцима и један у Дебрцу.  

Припремни предшколски  програм биће организован у трајању од четири часа дневно, у оквиру 

школске године. 

 

 

             Табела бр.11. Облици рада 
                                        Узраст од-до године 

 Мешовита 1-2,5 2,5-3,5 3,5-4,5 4,5-5,5 ППП 

Модел А(број група) 1 1 1 1 1 17 

Модел Б(број група)       

 

 

 

3.3.Ритам рада Установе  

 

Радно време Установе је 11 часова и исто почиње у 6, 00 а завршава се у 17,00 часова.  Рад се 

одвија у једној смени углавном, изузев неких предшколских група на сеоском подручју које свој рад 

обављају у обе  смене  што је детаљније приказано у табели бр.12.  

 

 

           Табела. бр. 12. Начин рада установе  
Вртићи         1. смена 6,00 до 17,00 час. 

ППП 1.смена 

 
 

 2.смена 

7,30 до 11,30 час. 

 8,00 до 12,00 час. 
 

1030 до 1430 

1130,00 до 1530,00 час. 

 

 

Суботом дежурна вртић у Владимирцима, у времену од 6,00 до 17,00 часова, према посебном 

распореду радника. 
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Заједничке службе раде у времену од 7 до 15  

У летњим месецима ради вртић у Владимирцима, све групе и једна група у Дебрцу. Зависно од 

радног времена привреде и потреба родитеља, Установа ће утврдити нов распоред радног времена 

радника, по посебној одлуци директора, уколико се искаже потреба за променом. 

 

 

          Табела бр. 13. Облици и ритам рада Установе 
        

Ред

ни 

бр. 

                      

ОБЈЕКАТ 

О  Б  Л  И  Ц  И       Р   А   Д   А 

Целодневни Целодневни Петочасовн. Четворочасов

ни  

време 

1 – 3     3 – 7         Бр.         

Бр.  груп.   деце        

                     

Бр.    Бр.     

груп.            деце 

                     

Бр.      Бр.    

груп.         деце  

 

Бр. 

груп. 

Бр. 

деце  

1. Владимирци   2.  32   2.  44   -----  ----- 1 20 6-17ч. 

2. Дебрц   ------  ------   1.  15  -----  ----- 1 15 6-17ч 

3. Прово  ------  ------  ------  ------   -----  ----- 2 15 730-1430ч 

4. Јаловик  ------  ------  ------  ------  ------  ----- 1 9 730-1130ч 

5. Крнић  ------  ------  ------  ------  ------  ----- 1 6 8-12ч. 

6. Каона   ------   ------  ------  ------  ------  ------  1 5 8-12ч. 

7. Скупљен ------ ------- ------ ------- ------- ------- 1 5 8-12ч 

8. Трбушац  ------  ------  ------  ------  ------  ------  1 6 8-12ч. 

9. Суво село ------  ------  ------  ------  ------  ------ 1 10 8-12ч 

10 Драгојевац ------- ------- ------ -------  -----  ----- 1 6 8-12ч 

11 Крнуле ------- ------- ------- ------ ------ ------ 1 5 8-12ч 

12 Белотић ------- ------- ------- ------- ------- ------- 1 5 8-12ч 

13 Вукошић ------ ------ ------- ------- ------- ------- 1 8 8-12ч 

14 Меховине ------- ------- ------- ------- ------- ------- 1 9 8-12ч 

15 Звезд ------ ------ ------- ------ ------- ------- 1 5 8-12ч 

16 Матијевац ------ ------ ------- ------- ------- ------- 1 7 8-12ч 

У К У П Н О: 2 32 3 59   17 147 -------- 

 

 

За време боравка деце у вртићу организују се активности различитог карактера: усмерене 

активности, слободне активности, игра, боравак на ваздуху, доручак, ручак, ужина, поподневни одмор. 

Све активности које се планирају и реализују зависе од конкретних услова и потреба васпитне групе и 

вртића и чине режим дана. 

У задовољењу различитих потреба живота и рада у Установи организоване су следеће активности: 

- активности исхране : -доручак од 8 до 8,30 

                                       - ужина за предшколце од 9 до 9,30 

                                       -ручак од 11 до 12 часова 

                           -ужина након одмора 

У периоду када деца нису заузета активностима исхране и поподневног одмора организују се 

активности које задовољавају различите развојне потребе деце: усмерене активности, слободне 

активности, боравак на отвореном простору, културно хигијенске, радне активности, а све су оне 

одређене Правилником о општим основама предшколског програма.     
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       3.4. Подела задужења запослених у оквиру 40-часовне радне недеље 

    

 Табела бр.14. Структура 40-часовне радне недеље васпитача и мед. сестара 
Име и презиме 

запосленог 

Врста 

стручне 

спреме  

(профил) 

Н
е
п

о
с
р

е
д
н

и
 р

а
д
 

с
а
 д

е
ц

о
м

 

Остала задужења 

у
к

у
п

н
о
 

П
р

и
п

р
е
м

а
  

за
 р

а
д
 

С
а
р

а
д
њ

а
 с

а
  

р
о
д
. 

Р
а
д
  
у
 с

т
. 
  
 

О
р

г
а
н

и
м

а
 

В
о
ђ

е
њ

е
 

д
о
к

у
м

е
н

. 

С
т
р

у
ч

н
о
 

у
с
а
в

р
ш

а
. 

О
д
р

ж
.х

и
г
д
.

м
а
т
е
р

. 

О
ст

а
т
a

л
о
  

Зорица Вулетић М.сестра 30 4 0,5 3 1 1 0,25 0,25 40 

Оља Петковић Васпитач 30 4 0,5 3 1 1 0,25 0,25 40 

Славица Бојић „ 30 4 0,5 3 1 1 0,25 0,25 40 

Марина Мијаиловић ,, 30 4 0,5 3 1 1 0,25 0,25 40 

Светлана Томић „ 30 4 0,5 3 1 1 0,25 0,25 40 

Наталија Радукић „ 30 4 0,5 3 1 1 0,25 0,25 40 

Мирјана Томић „ 30 4 0,5 3 1 1 0,25 0,25 40 

Мирјана Полић „ 30 4 0,5 3 1 1 0,25 0,25 40 

Весна Кузмановић ,, 30 4 0,5 3 1 1 0,25 0,25 40 

Неда Трифуновић  30 4 0,5 3 1 1 0,25 0,25 40 

Марија Милошевић 

Остојић 

,, 20 5 1 5 3 2 1 3 40 

Слађана Стојиновић ,, 30 4 0,5 3 1 1 0,25 0,25 40 

Данијела Мирковић ,, 30 4 0,5 3 1 1 0,25 0,25 40 

Нада Јездимировић „ 20 5 1 5 3 2 1 3 40 

Маја Матић „ 20 5 1 5 3 2 1 3 40 

Катарина Крстић „ 20 5 1 5 3 2 1 3 40 

Радица Митровић „ 20 5 1 5 3 2 1 3 40 

Загорка Вишњић „ 20 5 1 5 3 2 1 3 40 

Бранка Гојковић „ 20 5 1 5 3 2 1 3 40 

Биљана Радовић „ 20 5 1 5 3 2 1 3 40 

Оља Ристић „ 20 5 1 5 3 2 1 3 40 

Маја Мирковић „ 20 5 1 5 3 2 1 3 40 

Бојана Гајић „ 20 5 1 5 3 2 1 3 40 

Славица Гојковић „ 20 5 1 5 3 2 1 3 40 

Ана Ловчевић „ 20 5 1 5 3 2 1 3 40 

Гордана Мандић „ 20 5 1 5 3 2 1 3 40 

Јелена Миловановић „ 20 5 1 5 3 2 1 3 40 

Сања Николић ,, 20 5 1 5 3 2 1 3 40 

Жељка Николић ,, 20 5 1 5 3 2 1 3 40 

Андријана Леонтић ,, 20 5 1 5 3 2 1 3 40 

 

          Табела бр.15. Структура 40-часовне радне недеље стручног сарадника 
Активности Број часова 

Непосредни рад са децом,васпитачима,родитељима и другим сарадницима 30 -20 

Програмирање и планирање 4 - 5 

Рад на стварању оптималних услова за рад 2 - 8 

Стручно усавршавање 1 - 2 

Рад у стручним органима 3 - 5 

У К У П Н О 40 
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4.ПРОГРАМИ РАДА 

 

 Програм Васпитно образовног рада   

 

 

Васпитно-образовна функција 

 

    Васпитно-образовна функција реализоваће се кроз рад: са децом узраста до 3 године; са децом 

узраста од 3-5 година и од 5.5 –6.5 година( припремни предшколски програм); програм превентивне 

здравствене заштите и програма исхране предшколске деце. 

 

Понуда програма и услуга: 

Полазећи од досадашњих остварења као снага и полазишта за даље, основни задаци на 

остваривању програма предшколског васпитања и образовања свих запослених, а посебно васпитно 

образовног особља у Установи су усмерени на даље: 

- обезбеђивање повољних материјалних услова за живот и рад; 

- изграђивање социјалне климе и подстицајније васпитно-образовне средине као предуслова за 

развој богатих и осмишљених активности којима деца могу да се предано баве користећи своје 

укупне потенцијале: да се играју, практично, конструктивно и стваралачки делују, комуницирају 

и сарађују са вршњацима и другим одраслима у Установи и ван ње; 

- уважавање дечјих узрастних карактеристика и конкретних услова у којима живе и раде; 

- сарадњу са породицом и њено укључивање у непосредан ВО рад; 

- руковођење основном улогом мед. сестара и васпитача; 

- вођење рачуна о дечјем здрављу, исхрани и социјалној заштити; 

- ослањање на ресурсе локалне средине као фактора који је од суштинског утицаја на васпитну 

праксу; 

- даље изграђивање континуитета између предшколске установе и школе; 

- креативније програмирање и планирање васпитно образовног рада, засновано на Општим 

основама предшколског програма, али полазећи од специфичности установе и локалних ресурса 

сваког појединачног вртића или сеоске групе, уз акцентовано активно учешће породице; 

- увид у праћење и процена свога рада у свим доменима, посебно васпитно образовном раду, као 

полазишта за даље циљеве; 

- праћење и заснованост рада на савременим научним сазнањима и перманентни професионални 

развој; 

- доследно спровођење и праћење остваривања Предшколског програма Предшколске установе 

„Сунцокрети“ Владимирци. 

 

Нега и васпитни рад са децом узраста до три године 

 

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

основама предшколског програма. 

Рад са децом одвијаће се путем система активности и игра за рани развој деце са садржајима 

који подстичу негу, развој чулне активности и опажања, социјално-емоционалне односе, игру, 

моторичке активности, сензорно-перцептивне, музичко-ритмичке, интелектуалне, језичке, графичке-

ликовне и игре драматизације. Сестре-васпитачи ће при планирању сопственог рада у групи имати у 

виду узраст деце и карактеристике развоја деце узраста до 18 месеци, узраста од 18 до 24 месеца и 

узраста од 24 до 36 месеци, као и особености сваке конкретне групе. 
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Васпитно-образовни рад са децом узраста од 3 до 5,5 година 

 

Васпитање и образовање деце узраста од 3 до 5,5 година темељи се на научним и стручним 

достигнућима. Оно је наставак и допуна породичном васпитању и као такво отворено је за родитеље, 

њихове утицаје, идеје, потребе и непосредно учешће. 

Рад са децом овог узраста одвијаће се према Моделу А у складу са Општим основама 

предшколског програма. 

У Моделу А васпитач је окосноца васпитног програма, креатор и истраживач сопствене праксе. 

Његов задатак је да на основу интересовања деце, дневно планира већи број садржаја и активности и 

пружа деци могућност избора. Рад са децом организује се према центрима интересовања, који се 

формирају у зависности од потреба и интересовања деце.  

 

Припремни предшколски програм са децом узраста од 5,5 до 6,5 година 

 

Васпитно-образовни рад у години пред полазак у школу је део обавезног деветогодишњег 

образовања и васпитања. 

Програм припреме деце за школу је саставни део Општих основа предшколског програма. 

Остваривање Припремног предшколског програма представља допринос програмском и 

организационом повезивању предшколског и школског образовања и васпитања као претпоставке 

остваривања континуитета у васпитању и образовању деце. 

Припремни предшколски програм се у ПУ „Сунцокрети“ остварује у периоду од септембра до 

јуна месеца, кроз четворочасовни и целодневни рад са децом. 

Програм припреме деце за школу, као систем активности и садржаја, те посебних методичких 

поступака којима треба да се постигну интелектуална, социјална, емоционална и мотивациона готовост 

за оно што их очекује у школи уз развој сазнајних интересовања потребних за школски начин учења, 

се остварује по Моделу А Припремног предшколског програма. 

 

 

 

Посебни и повремени програми 

 

У радној 2014/2015.год.Установа планира и већи број посебних и различитих програма у 

области предшколског васпитања и образовања. На почетку године родитељима ћемо понудити 

упитнике за који програм желе да се одлуче. На основу извршене анкете формираћемо и број 

група.Програм ће финансирати једним делом родитељи а једним делом Установа. Ови програми ће 

обухватити садржаје из разних области васпитно образовног рада, са циљем развијања креативних 

способности код деце.Програми ће пружати могућности деци да се самостално и слободно изражавају, 

а у разним играма и активностима откривају, упoзнају и потврђују себе као стваралачко и креативно 

биће.Све видове посебних програма реализоваће васпитачи из установе. 

У овој школској години Установа планира да организује посебан пригодни програм поводом 

обележавања тридесетпет година рада . За ову манифестацију биће ангажована деца из Владимираца. 

Од посебних програма планирамо и реализацију „Школице живота“ пошто очекујемо да ће се 

сви радови око објекта завршити у што краћем року. 

 

           Табела бр. 16 Посебни и повремени програми 
Врсте програма Време реализације Место реализације Начин финансирања 

Подршка деци и 
породици у виду 

играоница за децу 

Једном у петнаест 
дана по два сата 

Предшколске групе  бесплатно 
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млађег узраста 

Подршка деци и 

родитељима за радном 
суботом 

Сваке суботе од 6-17ч Вртић Владимирци Родитељи,               

 СО Владимирци 

Пројекат „Растимо уз 

плес“ 

Свакодневно Све васпитне групе Родитељи и установа 

„Школица живота“  Свакодневно Јаловик бесплатно 

 

  Посебне програме анексом Предшколског програма урадили су васпитачи и примењива ће се  

начин рада какав су испланирали. 

 

 

 

3.4. Организација Зимовања, летовања и излети 

 

 

Зимовање, летовање и ескурзије су додатни облици васпитно образовног рада који се остварује 

ван Установе. Задаци ових активности су подстицање осамостаљивања деце, рекреативни и 

здравствени опоравак деце, упознавање са природном и друштвеном средином која није свакодневна, 

овладавање рекреативним вештинама ( скијање, санкање) и емоционално сазревање деце. 

 Имајући у виду стални пад матерјалног положаја породице и њихових могућности да својој 

деци обезбеде адекватан одмор и рекреацију, Установа ће покушати да и поред горе наведене 

констатације, организује одмор и рекреацију за децу наше Установе. 

     Планирамо да у оквиру одмора и рекреације организујемо следеће:        

- Зимовање -----------------јануар - фебруар       

- Једнодневни излети -------- мај или јун   

Поред наведеног Установа ће организовати и излете у околину, као и друге садржаје зависно од 

потреба и интересовања. 

 

 

 

Програм рада стручних, руководећих и управних органа Установе  

 

Програм рада педагошког колегијума 

 

 

Колегијум Установе сачињавају директор, стручни сарадник, председник актива васпитача, мед. 

сестра и носиоци тимова (координатори). Колегијум држи седнице крајем сваког месеца на којем сви 

чланови подносе извештај о стању активности из своје надлежности и на којима се разрађује 

оперативни план рада за наредни месец. 

 

 

    Табела бр. 17   План рада педагошког колегијума 
Активности Динамика 

реализације 

Носиоци 

Праћење актуелних потреба на нивоу установе током године чланови ПК 

Месечно праћење реализације Предшколског  програма рада, Годишњег плана рада, 

Развојног плана рада, праћење реализације стручног усавршавања, планирање 

васпитно-образовног рада на нивоу установе, припремање радног материјала за рад 

васп. образовног већа и друге актицвности. 

током године чланови ПК 

Стараће  се о осигурању квалитета, самовредновања, остваривању стандарда постигнућа у   током године чланови ПК 
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унапређивању васпитно образовног рада 

Планирањем и организацијом остваривања програма васпитања и образовања и 

 свих активности установе 

током године чланови ПК 

Сарађиваће са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима, 

организовати и вршити педагошко инструктивни увид и пратити квалитет 

 васпитно образовног рада и предузимати мере за унапређење и усавршавање  

рада васпитача и стручног сарадника 

током године чланови ПК 

 

 

 

 

План рада Васпитно образовног већа 

 

Табела бр.18  План рада Васпитно образовног већа 
Садржај рада  Време и место одржавања Носиоци 

реализације 

Извештај о раду Установе за 2013/2014. годину 

Програм рада Установе за 2014/2015годину 

Договор о радним књигама, осигурању деце и почетку школске 

године 

Упутство за вођење Књиге рада васпитача и мед. сестара 

Септембар -  Владимирци 

 

Директор 

Стручни 

сарадник 

Размена активности и искустава у виду стручног усавршавања 

Активности везане за самовредновање 

Договор и активности из акционог плана 

Даје мишљење о кандидатима за директора 

Новембар – Владимирци 

 

Директор,  

Васпитачи, Мед. 

сестраСтручни 

сарадник 

Евалуација рада за прва три месеца  
Договор око предстојећих празника и њиховог обележавања 

(Нова година, Бадњи дан, Божић, Свети сава) 

Договор око зимовања и зимског распуста 

Децембар – Владимирци 
 

Директор 

Договор о организацији уписа деце у вртић и ППП  

Организацуја завршне приредбе предшколацца 

Договор о једнодневном излету 

Договор о коришћењу годишњег одмора 

Мај -  Владимирци 

 

Директор 

 

 

 

Подела задужења за нову школску годину 

Формирање тимова  

Август – Владимирци 

 

Директор 

 

 

 

 

 

План рада актива васпитача 

 

 

     Табела бр.19 План рада актива васпитача 
Садржај рада  Време и место одржавања Носиоци активности 

Унапређење вођења педагошке документације 

Договор о темама стручног усавршавања 

План и програм рада Актива за 2014/2015. 

Годину Текућа питања 

Септембар Председник Актива Нада 

Јездимировић у сарадњи са 

васпитачима и мед. сестром 

 

Извештај са Стручних сусрета васпитача 

Текућа питања 

Децембар у Установи Васпитачи - учесници 

Угледне активности васпитача 

Разматрање извештаја тимова 

Вредновање рада на основу Годишњег плана 

Током године Васпитачи  

 

 

Извештај о раду Актива за 2013/2014. годину 

Предлог плана Актива за 2014/2015. годину 

Извештај са стручних сусрета мед. сестара 

Јун и јули 

 

Мај 

Васпитачи, мед. сестре 
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 План рада стручног сарадника 

 

 

С обзиром на специфичност Установе у Установи постоји само један сарадник – педагог, тако 

да она сама планира свој рад у договору са директором. Садржаји рада  реализују се на састанцима са 

директором једанпут недељно на педагошком колегијуму и на састанцима Васпитно образовног већа 

или Актива васпитача  у складу са потребама, а садржаји рада су следећи: 

 

 

        Табела бр.20 План рада стручног сарадника 
Област рада Активности Време Начин 

Планирање и 

програмирање 

-Учешће у изради Годишњег плана рада  

- Учешће у изради Годишњег извештаја о 

раду установе 

-Учешће у реализацији Развојног плана 

Установе 
-Планирање и програмирање личног рада 

-Помоћ васпитном особљу у програмирању 

и планирању В.О.  

-Учешће у планирању представа, приредби 

и пригодних програма за децу 

-Учешће у планирању и реализовању 

рекреативног програма, излета, зимовања и 

летовања за децу 

-Учествовање у евалуацији програма 

васпитно-образовног рада 

Август, 

септембар 

Анализом 

евалуације, 

планирање и 

програмирање 

 

 

Рад на стварању 

оптималних услова 

за психо-социјални 

развој деце и в.о. 

рад 

-Пружање стручне помоћи васпитном 

особљу у стварању повољне педагошке 

климе за интеракцију и комуникацију међу 
децом и одраслима и децом као и 

реадаптација и адаптацији и адаптацији 

ново примљене деце 

-Планирање и набавка стручне литературе  

-Укључивање у рад на естетском и 

педагошком осмишљавању простора 

вртића а посебно радних соба 

Септембар и у 

току године по 

потреби 

На основу праћења 

ВО рада 

Организација 

васпитно 

образовног рада 

 

-Учешће у структуирању васпитних група 

и комисија за пријем нове деце 

- Учешће у реализацији општих 

родитељских састанака 

- Договор о изради Програма активности за 
време трајања Дечје недеље 

- Предлог и одабир стручних радова за 

учешће на стручном скупу „Васпитачи 

васпитачима“ 

- Предлог и одабир стручних радова за 

учешће на стручном скупу меди. сестара 

предш. установ Р. Србије 

- Организовање трибина за родитеље 

- Учешће у организовању појединих облика 

сарадње са школом 

- Припрема, организовање и учешће на 

састанцима ВО већа, Пед. колегијума и стр. 
Актива 

јун, јул, 

септембар и 

током године 

по потреби 

На основу 

поредвиђених 

норматива и 

капацитета установе 

Годишњим планом 
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- Сарадња са колегама из институција у 

локалној заједници 

 Педагошко 

инструктивни рад 

-Увођење иновација у васпитно образовни 

рад на основу научних сазнања о психо-

физичком развоју деце и процесу учења 

путем инструктивно рада са васпитачима 

- Пружање помоћи васпитачима за примену 

нових облика и метода рада, уз проучавање 
и праћење стручне литературе 

- Усмеравање поступака васпитног особља 

на задовољавању активних потреба деце уз 

адекватне поступке у појединим животним 

ситуацијама, а посебно у време 

реадаптације и адаптације новопримљене 

деце 

- Пружањем стручне помоћи васпитном 

особљу из свих домена који се односе на 

организацију, реализацију и планирање в.о. 

рада, евалуацију и вођење педагошке 

документације 
- Организација, реализација и праћење Програма 

увођења у посао васпитача приправника 

(инструктивни рад са  

менторима и приправницима) 

 

стални задатак На основу смерница 

за рад стручних 

сарадника и 

запажених потреба 

 

Рад на унапређењу 

В.О праксе 

 

-Аналитичко-истраживачки рад: 

- Ментално-хигијенски рад са васпитним 

особљем 

- Учешће у пројектима васпитача 

- Праћење процеса адаптације деце по 

групама и инструктивни рад са васпитним 

особљем по питању адаптације деце 
- Учешће у раду тимова по предвиђеном 

програму и плану рада тимова 

- Израда стручних материјала и 

публиковање истих 

стални задатак 

током године 

 

У складу са 

планираним 

потребама 

 

 Праћење, 

остваривањваспитн

о образовног рада  

-Праћење и увид у остваривање васпитно 

образовног програма рада у групама и 

реализацији Развојног плана Установе и 

Годиш. плана рада 

- Праћење вођења педагошке 

документације васпитача и мед. сестара 

- Праћење развојних проблема деце и 

 рад са васпитачима и сестрама у овој  
области 

- Праћење процеса неге и в.о. рада у јаслицама 

- Праћење и реализовање семинара и  

предавања у оквиру Програма  

стручног усавршавања 

- Паћење примене стечених знања са 

стручних усавршавања 

 

Током године Непосредним 

посматрањем 

активности 

 

 

Стручно 

усавршавање 

 

-Стручно усавршавање васпитног особља: 

-Снимање потреба и организовање 

стручног усавршавања васпитача и мед. 

сестара 

- Планирање, организовање и учешће у 
стручном усавршавању на нивоу установе, 

општине, регионалном, републичком нивоу 

васпитног особља 

континуирано по предвиђеном 

програму за стручно 

усавршавање и 

исказаних потреба 
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- Лично стручно усавршавање: 

 

Сарадња са 

родитељима 

-Помоћ васпитном особљу у остваривању 

свих облика сарадње са родитељима тј. 

Породицом 

- Пропрема и релизација стручних тема за 

родитељске састанке 

- Пружање помоћи деци и породици које 
имају тешкоћа у адаптацији или развојне 

потешкоће као и подршка талентованој 

деци 

- Индивидуални разговори, групни са 

родитељима 

- Пружање помоћи и саветодавни рад са 

родитељима по било ком основу а да је у 

вези са делатношћу установе и њиховим 

породичним потребама и потребама 

њихове деце 

стални задатак По предвиђеном 

програму сарадње 

са породицом и 

исказаним 

потребама 

 Педагошка  

документација 

Учешће у допуњавању фонда стручне 

библиотеке 

- Вођење личне документације: 
 

стални задатак Евиденцијом и 

праћењем потреба и 

новитета у 
издавачкој 

делатности 

Учешће у Тимовима Учешће у раду свих тимова, израда 

инструмената, анализа података, 

прикупљање извештаја 

континуирано На основу програма 

рада тимова 

Самовредновање -Самовредновање Установе 

(све кључне области) 

-самовредновање сопственог рада 

континуирано 

а спровођење 

самовредновањ

а: 

новембар и 

април 

На основу програма 

о самовредновању 

(анализом 

документације, 

резултата 

истраживања) 

Обилазак терена Обилазак васпитних група на терену: 

-опсервација опремљености и сумирање 

потреба 
-праћење реализације васпитно образовног 

рада 

септембар/окто

бар,  

март/април 

На основу личног 

програма 

 

 

 

 

План рада Управног одбора 

 

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

васпитања, Статутом Установе и Годишњим програмом рада, планира и реализује, по потреби, следеће 

послове: 

 

 

 

  Табела бр.21 План рада Управног одбора 
Ред. 

бр.  

Садржај рада Време рада 

1. Разматра и усваја Годишњи извештај о  раду Установе за 2013/2014. годину и Годишњи план 

рада за радну 2014/2015. годину 

Усваја финансијски план 

Даје мишљење о пријему радник 

 септембра 

2. Доноси измене и допуне Статута (По потреби) Током године 
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3. По потреби доноси опште акте у Установи усаглашавјући их са новим законским 

регулативам и организациом рада у Установи 

Током године 

4. Доноси одлуку о попису имовине Установе са стањем н дан 31. 12. текуће године и именује 

пописне комисије 

До 15. 12. 

2014. 

5. Разматра извештај  пописне комисије о спроведеном попису у Установи за предходну годину 

и доноси одлуку о расходу, мањку и вишковима опреме, инвентара и потраживања 

јануар 2015. 

6. Разматра извештај о пословању и усваја Завршни рачун Установе и одлучује о коришћењу 

средстава у складу са Законом 

фебруар, 

2015. 

7. Одлучује о другом степену по жалбама и приговорима на одлуке директора Током године 

8. Разматра извештај директора о свом раду и раду Установе Два пута 

годишње 

9. Расписује конкурс и доноси одлуку о избору директора Новембар- 

јануар 

10. Активности поводом обележавања важнијих датума за Установу (Дечја недеља, Нова година, 
Свети сава, Дан Установе, завршна приредба...) у складу са Годишњим програмом 

Током године 

11. Прати извршења донетих одлука и давања предлога за успешнији рад Установе у целини Током године 

 

 

 

План рада Савета родитеља 

 

 

Савет родитеља  чини по један представник из  свих васпитних група на нивоу Установе а 

бавиће се пословима из своје надлежности који су регулисани Законом о основама система образовања 

и васпитања. Сходно томе у плану је да се савет родитеља у току године бави: 
 

Табела бр.22 План рада савета родитеља 
Ред. 

бр. 

Садржај рада време рада 

1. По одржаним општим родитељским састанцима у вртићима и одвојеним васпитним групама: 

- упознаје се са пословником о раду Савета родитеља 

- даје сагласност за набавку радних књига 

- врши избор осигуравајућег друштва  

-предлаже мере за осигурање и унапређивање васпитно-образовног рада, побољшање услова 

рада у Установи и учествује у поступку предлагања мера за безбедност деце 

-конституише Савет родитеља 

- даје предлог чланова за састав УО 

- предлаже члана у тим за развојно планирање и самовредновање 

- разматра програм рада заштита деце од насиља 
- укључује се са предлозима за организовање активности на нивоу установе, а најпре за 

активности везане за прославу „Дечје недеље“ 

-укључује се са предлозима за израду Развојног плана 

- разматра и упознаје се са годишњим планом  рада Установе 

 септембар 

2. -Разматра предлог садржаја и цене Новогодишњих пакетића за децу и спровођење активности 

Новогодишње прославе 

новембра  

3. -Даје сагласност на програм организовања рекреативног боравка деце и разматра извештај о 

реализацији истог 

новембар 

4. - разматра програм  једнодневних излета и на исте даје сагласност одабиром агенција 

- обавештава на родитељским састанцима остале родитеље о упису у школу 

Мај  

5. - предлаже питања и решења од битног значаја за уређење радне средине или неке друге 

потребе 

-укључује се у активности везане за самовредновање на нивоу Установе 

Током 

године 
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План рада Директора 

(извод из документа План рада директора ПУ „Сунцокрети) 

 

     Табела бр.23. План рада Директора 
Област рада Задаци Динамика 

реализације 

1. Програмирање - Израда Годишњег извештаја о раду директора и Установе 

- Израда Годишњег плана рада Установе и директора 

-Учешће у изради делова програма служби и сарадника 

-Учешће у реализацији активности из  Развојног плана 

-Израда и учешће у изради извештаја, информација и упитника, за 

потребе Оснивача, Школске управе, Завода за статистику, Министарства 
просвете 

август, септембар,  

 

 

 

Током године 

2. Организација - Организација рада у Установи и подела послова – распоређивање 

васпитног особља по групама и вртићима и осталих радника у оквиру 

организационих јединица 

 - Организација и учешће у раду стручних органа у Установи 

- Организација и учешће у раду Управног одбора Установе и Савета 

родитеља и подношење извештаја о раду 

- Вођење и организација Педагошког колегијума   

 - Вођење и организација Васпитно образовног већа 

август, септембар и 

даље током године 

 према Годишњем 

програму рада и по 

договору 

3. Педагошко-

инструктивни рад 

- Евалуација рада васпитног особља на основу извештаја педагога и 

сопственог увида 

 - Праћење и предлагање мера за педагошко инструктиван рад 

- Учешће у раду Васпитно образовног већа и Актива у Установи 
- Формирање Комисије за проверу професионалне оспособљености 

васпитача 

- Индивидуални разговори са васпитним особљем и пружање стручне 

подршке из области васпитно образовног рада 

- Индивидуални разговори са родитељима 

- Преглед педагошке документације 

новембар, децембар, 

март, април 

током године 

према Годишњем 
плану рада 

 

 

 

4. Аналитички рад - Анализе и учешћа у изради извештаја тимова 

- Анализа резултата самовредновања и предузимање мера за отклањање 

могућих лоших страна 

- Праћење и проучавање финансијског пословања Установе и предлагње 

мера за рационализацију и унапређење пословања 

Током године 

 

 

5. Стручно 

усавршавање 

- Праћење примене Закона о основама система васпитања и образовања, 

Закона о јавним службама, Закона о раду и радним односима, праћење 

подзаконских аката, градских одлука и других прописа од значаја за рад 
Установе 

- Учешће на семинарима, предавањима и другим стручним скуповима у 

организацији Министарства просвете 

-  Праћење стручне литературе 

- Учешће у стручном усавршавању на стручним Већима и Активима у 

Установи 

- Учешће на састанцима Актива директора ПУ на нивоу округа и на 

нивоу Републике 

- Стручне посете другим Установма и сарадња са директорима 

током године 

 

 
 

 

 

 

 

 

6. Сарадња са 

друштвеном 

средином и 
другим 

организацијама 

- Сарадња са Министарством просвете, Школском управом, просветним 

саветником, просветним инспектором  

- Сарадња са другим ПУ, посебно са установама у округу 
- Сарадња са Основним школама 

- Сарадња са Високом струковном школом за образовање васпитача 

- Сарадња са Општинском управом 

- Сарадња са организацијама: Завод за заштиту здравља, Црвени крст, 

Дом здравља, Библиотека, месне заједнице, Црква и сл. 

- Сарадња са медијима 

током године 

7. Истраживачки 

рад 

- Учешће у планирању и реализацији стручних и истраживачких 

пројеката 

током године 
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8. Остали послови - Представљање Установе у друштвеној средини 

-Сарадња са репрезентативним Синдикатима 

- Пријем родитеља, запослених у Установи и других странака 

током године 

 

 

 

План рада Стручног актива за развојно планирање 

 

 

Тим за развојно планирање чине директор, стручни сарадник, представник локалне самоуправе, 

један васпитач из Установе, један васпитач из објекта у Дебрцу, медицинска сестра, један васпитач 

из из Припремног предшколског програма, један представник Управног одбора и Савета родитеља.  

 

           Табела бр.24 План рада Стручног актива за развојно планирање 
ПЛАНИРАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Израда  плана рада актива за 

2014/2015 

Чланови актива септембар 

Израда акционог плана за 

2014/2015 

Чланови актива септембар 

Анализа стања на основу 

извештаја о вредновању 

Чланови актива септембар 

Праћење реализације Акционог 

плана 

Чланови актива током године 

Друге активности везане за 

развојно планирање и 

реализацију Акционог плана 

Чланови актива по потреби 

Израда извештаја о раду актива Чланови актива јун 

 

 

План рада тима за израду предшколског програма  

 

На основу потреба и изласком нацрта Основа програма предшколског васпитања у новој 

школској години приступиће се изради новог Предшколског програма ПУ “Сунцокрети“. 

 

                Табела бр.25 
ПЛАНИРАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Формирање тима Директор септембар 

Израда  плана рада тима за 

2014/2015 

Чланови тима септембар 

Вредновање ПП Чланови тима септембар 

Анализа стања на основу 

извештаја о вредновању 

Чланови тима септембар 

Приступање изради новог 
Предшколског програма 

Чланови тима Октобар 
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План рада самовредновања са планом акције 

 

 

План самовредновања за текућу школску годину 2014/20145 години је сачинио је тим у саставу 

Оља Петковић – координатор, Данијела Мирковић, Светлана Томић, Славица Гојковић, Марина 

Мијаиловић, Гордана Мандић, Валентина Ђекић стручни сарадник и директор.  

На седници Васпитно-образовног већа,одржаној у августу, чланови Тима за самовредновање у 

сагласност осталих чланова Васпитно-образовног већа одабрали су две кључне области које ће бити 

вредноване током 2014/2015 године, а то су: ДЕЧЈИ РАЗВОЈ И НАПРЕДОВАЊЕ и ОРГАНИЗАЦИЈА 

РАДА И РУКОВОЂЕЊЕ. 

 

 

 

 

           Табела бр. 26 План рада тима за самовредновање 
Предвиђене активности Временска динамика Носиоци активности 

Формирање тима септембар Директор, Стручни 

сарадник 

Израда годишњег програма рада 

тима 

септембар Чланови тима 

Припрема упитника за васпитно 

особље, родитеље и чланове тима 

Током године Чланови тима 

Вредновање Предшколско 

програма 

Октобар- децембар Чланови тима 

Вредновање – васпитно образовни 

рад 

Новембар- јануар Чланови тима 

Вредновање- дечји развој и 

напредовање 

Март- април Чланови тима 

Извештаји о резултатима 

вредновања 

Током године Чланови тима и координатор 

Израда годишњег извештаја о 

раду тима 

Јул Чланови тима 
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Табела бр: 27  Дечји развој и напредовање 

 

 
 

 

 

 

 

Дечји развој и напредовање 
 

 

Стандард 

 

Активности 

Време 

реализације 

 

Носиоци 

 

Исходи 

 

Инструменти 

Деца учествују у 

активностима.  

Деца су мотивисана и 

активно укључена у игре и 

активности. 

Заједничку делатност 

карактерише партнерски 

однос дете-васпитач. 
Васпитач и деца заједно 

учествују и истраживању и 

решавању различитих 

проблема. 

Дете има могућност да се 

игра самостално, са другом 

децом, уз учешће и подршку 

одраслих. 

Праћење и апредовање деце 

у развоју и учењу у основи 

је процеса васпитно-

образовног рада. 
Развој и напредовање деце 

прати се у различитим 

активностима и 

ситуацијама. 

Родитељи су укључени у 

процес праћења и 

документовања дечјег 

развоја. 

Процена напредовања деце 

којој је потребна додатна 

васпитно-образовна 
подршка врши се на основу 

педагошког профила. 

Деца, укључујући и децу 

којој је потреба додатна 

васпитно-образовна 

подршка,остварила су 

напредак у различитим 

областима развоја. 

О дечјем напредовању у 

развоју и учењу постоји 

разноврсна документација.  

Посматрање 

активности 

деце. 

Посматрање 

деце у 

малим 

групама. 

Слушање 
деце. 

Запажања о 

деци. 

Октобар-

децембар 

 

Тим за 

самовредновање 
 Чек листе, скале 

процене,белешке, 

анализа, упитници и 

документација 
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Табела: 28 Организација рада и руковођење 
 

Организација рада и руковођење 
 

 

Стандард 
 

 

Активност

и 

 

Време 

реализације 

 

Носиоци 

 

Исходи 

 

Инструменти 

Рад предшколске установе 

организован је делотворно и 

ефикасно. 

Задужења запослених у 

установи равномерно су 

распоређена. 

Формирани су стручни 

органи и тимови у складу са 

компетенцијама запослених. 

Развијен је систем 

информисања о свим 
важним питањима из живота 

и рада установе. 

Руковођење насвим нивоима 

у функцији је унапређивања 

рада установе. 

Директор ефикасно 

руководи васпитно-

образовном већем и 

педагошким колегијом. 

Директор укључује 

запослене у процес 

донешењаодлука. 
У процесу доношења одлука 

директор уважава предлоге, 

савете родитеља који 

унапређују рад установе.  

Директор подстице 

континуирано стручно 

усавршавање запослених у 

установи.  

Директор планира лични 

професионални развој на 

основу самовредновања свог 
рада. 

Директор развија сарадњу са 

другим установама, 

организацијама и локалном 

заједницом. 

Стручни сарадници 

планирају и остварају 

педагошко инструктивни ра 

у установи. 

Директор учествују у раду 

стручних тимова. 

Тим за самовредновање 
континуирано остварају 

самовредновање рада 

Евиденције 

реализован

их 

активности 

руководећег 

кадра, 

записници, 

белешке, 

скалирање 

и скале 

процене. 

Јануар-март Тим за 

самовредновањ

е 

 Анализирање 

документације, 

скалирање, 

посматрање, упитник и 

разговори. 
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установе. 

 

 

Табела бр.29 Акциони план самовредновања 
Који су наши 

циљеви 

Каква акција 

треба да буде 

предузета 

На који начин 

ћемо вршити 

праћење и 

вредновање 

Како ћемо 

знати да ли 

смо успешни 

Ко ће бити 

укључен 

Колико 

дуго ће 

процес 

трајати 

Који ресурси су 

нам потребни 

Да игре и 

активности 

одговарају 

потребама и 

способностима 

деце 

-Израда плана,  

 

-формирање 

малих тимова,  

 

-подела 
задужења,  

 

-израда 

инструмената,  

 

-анализа 

прикупљених 

података  

 

-израда 

извештаја 

- Посматрање 

 

- Праћење 

 

-Вођење 

белешки 
 

-Индивидуални 

разговори  

 

-Преглед 

документације 

На основу 

анализе 

прикупљених 

података 

-Тим за 

самовредновање 

 

-Мини тимови 

 

-Стручни сарадник 
 

-Директор 

Током 

школске 

године 

-Људски  

 

-материјално 

технички 

Да дете има 
прилику да 

учествује у 

различитим 

играма 

Да учење деце 

се одвија кроз 

различите 

типове 

активности 

Да се развој и 
учење темељи 

на анализи 

података 

добијених 

посматрањем и 

праћењем 

      

Да деци са 

посебним 

потребама вас. 

Обр. Рад пуде 

прилагођен 

њиховим 

способностима 

Да о дечјем 
развоју и 

напредовању 

поседујемо 

потребну 
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различиту 

документацију 

Да васпитно 

особље 

размењују 

примере добре 

праксе у 

установи и ван 
ње 

Да у Установи 

се реализују 

тимски 

различите врсте 

активности 

Да се 

формирају 

стручни тимови 

са 

компетенцијама 

запослених 

 

 

 

 

План стручног усавршавања и унапређења васпитно образовног рада са планом рада тима 

за стручно усавршавање 

 

Садржаји стручног усавршавања произилазе из законских основа и програмских задатака васпитно-

образовног рада.Остваривање овог програма вршиће се стручним усавршавањем медицинских 

сестара,васпитача,стручног сарадника и директора. 

Стручно усавршавање запослених обављаће се у виду индивидуалног стручног 

усавршавања,стручног усавршавања на нивоу Установе,стручног усавршавање на нивоу 

општине,округа, преко Удружења васпитача и у виду институционализованог стручног 

усавршавања.Тим за праћење стручног усавршавања и организацију унутар Установе у саставу 

Славица Бојић –координатор, Загорка Вишњић, Андријана Леонтић и Маја Матић израдиле су план 

стручног усавршавања и свог рада. 

 

 

            Табела бр.30 План стручног усавршавања 
 

ОБЛАСТ 

(Садржаји стручног 

усавршавања) 

 

 

НИВО 

(У Установи или ван 

Установе) 

 

УЧЕСНИЦИ 

 

 

РЕАЛИЗАТОРИ 

СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА 

Музичке игре као део 

одрастања и учења 

У Установи Васпитачи,медицинска 

сестра,стручни 

сарадник и директор 
Установе 

Маријана Милошевић 

Симић и Силвана Грујић 

Семинар по избору 

издавача књига за децу 

предшколског узраста 

У Установи Директор, Стручни 

сарадник, 

Васпитачи,медицинска 

сестра 

 

Пертинијеви дани Ван  установе Директор, васпитач  

Математика у вртићу Ван установе Васпитачи,медицинска 

сестра,стручни 

сарадник и директор 

Регионални центар за 

професионални развој 

Шабац 
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Установе 

Стручни сусрети васпитача Ван Установе Васпитачи,директор  

Стручни сусрети 

медицинских сестара 

Ван Установе Медицинске сестре  

Похађање семинара по 

индивидуалном избору 

васпитача,медицинске 

сестре,стручног сарадника 

и директора Установе 

Ван Установе Васпитачи,медицинска 

сестра,стручни 

сарадник и директор 

Установе 

 

 

 

    Табела бр.31 План рада тима за праћење стручног усавршавања 
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ 

Формирање тима Септембар Директор , Стручни 

сарадник 

Израда плана рада за 2014/15.год. Септембар Чланови тима 

Учешће на семинарима у Установи и ван Установе Током године Чланови тима 

Израда извештајана на основу одржаних семинара Током године Чланови тима 

Учешће у раду ВО, Актива васпитача и Педагошком 

колегијуму 

Током године Чланови тима 

Формирање приручних библиотека и ЦД-тека, коришћење 

интернета и образовних софтера, размена стручне 

литературе 

Током године Чланови тима 

Анализа индивидуалног стручног усавршавања васпитног 

особља 

Током године Члан тима 

Учешће у истраживању везаних за све облике стручног 

усавршавања на нивоу Установе и подношење извештаја 

Током године Чланови тима, 

координатор тима 

Размена стечених искустава и информација са члановима 

колектива 

Током године Чланови тима 

Прикупљање иновација у области образовања Током године Чланови тима 

Израда извештаја о раду тима за школску годину и 
евалуација рада 

Јул Чланови тима 

 

Индивидуално стручно усавршавање чини основу усавршавања свих кадрова и обављаће се кроз: 

 

 

Табела бр.32 План индивидуалног стручног усавршавања васпитача, стручног сарадника и мед. 

сестре 

 

ОБЛИК СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА  

Име и презиме Оквирно 

време 

реализације  

Назив облика  

Стр. Усаврш. 

1.Примена стеченог знања на 

семинару 

   

Шеста  Власотиначка летња 

креативна радионица 

Гордана Мандић април  презентатор 

Примена стеченог знања на семинару Бранка Гојковић  презентатор 

Примена стеченог знања на семинару Ана Ловчевић  презентатор 

Портфолио у дечијем вртићу Катарина Крстић април презентатор 

Приказ презентације са ликовне Оливера Ристић април презентатор 
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колоније у Власотинцима 

Портфолио у дечијем вртићу Сања Николић април презентатор 

Приказ са семинара:“Седамнаести 

стручни сусрети медицинских 

сестара предшколских установа 

Србије“ 

Марина Мијаиловић 

Данијела Мирковић 

јануар презентатори 

Приказ са семинара:“Стручни 

сусрети медицинских сестар 

предшколских установа Србије“ 

Светлана Томић децембар презентатор 

Приказ трибине:“Здравствена 

заштита деце у јаслицама“ 

Данијела Мирковић, 

Зорица Вулетић 

октобар Асистент 

презентатор 

    

2.Приказ резултата праћења развоја 

код деце предшколског узраста 

   

Говорних способности Маја Матић тромесечно презентатор 

Приказ резултата праћења развоја 

код деце предшколског узраста 

Мирјана Полић  презентатор 

Приказ резултата праћења развоја 

код деце предшколског узраста 

Гордана Мандић тромесечно презентатор 

Говорних способности Радица Митровић тромесечно презентатор 

Интелектуалне способности Јелена Миловановић тромесецно презентатор 

Развој фине и крупне моторике Бранка Гојковић фебруар презентатор 

Развој фине и крупне моторике Ана Ловчевић фебруар презентатор 

Физички развој Слђана Стојиновић Јануар-јун презентатор 

Фине моторике Катарина Крстић јануар презентатор 

Развој фине и крупне моторике Маја Мирковић март презентатор 

Развој крупне моторике Славица Бојић Јануар,јун презентатор 

Развој говора Весна Цветиновић Јануар,јун презентатор 

Праћење развоја деце Славица Гојковић Јануар,јун презентатор 

Развој говора Андријана Леонтић фебруар презентатор 

Развој крупне моторике  Загорка Вишњић тромесечно презентатор 

Фине моторике Марија М.Остојић тромесечно презентатор 

Праћење развоја деце од 3.-4. Године Марина Мијаиловић Јануар,јун презентатор 

Праћење развоја деце 2-4 

године:сензомоторни развој,сазнајни 

развој,говор и комуникација,социо-

емоционални развој 

Сватлана Томић Јануар,јун презентатор 

Праћење развоја фине моторике и Оља Петковић Септембар,март презентатор 



Page | 30  

 

перцепције 

Праћење резултата сазнајног развоја Неда Трифуновић Јануар,јун презентатор 

    

3.Одржавање угледне активности      

Играчке као дидактички материјал за 

развијање математичких појмова 

Маја Матић јануар презентатор 

Рециклажа  Маја Матић април Презентатор 

Рециклажа Биљана Радовић април презентатор 

Развој емоционалних односа код деце 

предшколског узраста 

Гордана Мандић април презентатор 

Развијање појма геометриских 

фигура 

Радица Митровић јануар презентатор 

Развој емоционалних односа код деце 

предшколског узраста 

Радица Митровић април презентатор 

Посета школи у Драгињу Јелена Миловановић октобар презентатор 

Интерпретација приче 'Месец и 

његова бака 

Биљана Радовић јануар презентатор 

Приказ радионице са децом и 

родитељима 

Жељка Николић  презентатор 

Угледна активност Бранка Гојковић април презентатор 

Радионица са родитељима Бранка Гојковић мај презентатор 

Угледна активност Ана Ловчевић април презентатор 

Радионица са родитељима Ана Ловчевић мај презентатор 

Поврћијада  Слађана Стојиновић октобар презентатор 

Весници пролећа Слађана Стојиновић март презентатор 

Играмо се бојама Слађана Стојиновић децембар презентатор 

Диносауруси Маја Мирковић новембар презентатор 

Радионица:обрада бајке 

 

Весна Цветиновић Јануар презентатор 

Одржавање угледне активности СлавицаГојковић јануар презентатор 

100 година ходочашћа Сања Николић мај презентатор 

Свемир  Андријана Леонтић новембар презентатор 

Зима и зимске чаролије Марија М.Остојић децембар презентатор 

Развојна гимнастика за децу узраста 

2-4 године 

Светлана Томић јануар презентатор 
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Животињски свет Светлана Томић мај презентатор 

Клопка за родитеље-Невена 

Ловринчевић ,презентација књиге 

Марија М.Остојић  презентатор 

„Мали пекари“ Зорица Вулетић децембар асистент 

„Мали пекари“ Данијела Мирковић децембар презентатор 

    

4.Вођење, презентовање радионица     

Радионице са децом   фину моторику Славица Бојић април Водитељ,презентатор 

Приказ Ускршње радионице Оливера Ристић  презентатор 

Забавна пријатељска књига Сања Николић јануар презентатор 

Приказ радионице са 

родитељимљима 

Наталија Радукић  презентатор 

Еко радионица Наталија Радукић  презентатор 

Приказ ускршње радионице 

деце,Лојанице-Драгојевац 

Загорка Висњић  презентатор 

Приказ радионице:“Квилинговање 

папира“ 

Неда Трифуновић април презентатор 

    

5.Учешће у приказу и анализи облика 

стручног усавршавања  

Славица Бојић Током године Координатор тима 

Учешће у приказу и анализи облика 

стручног усавршавања 

Весна 

Цветиновић,Маја 

Мирковић,Загорка 

Вишњић,Маја Матић 

Током године Чланови тима 

 

   

6.Учешће у истраживањима :“Родне 

улоге и стереотипи у савременом 

цртаном филму“,“Деца у свету 
музике“,“Учење путем симбола-

Менса НТЦ систем учења“,“Значај 

жена у развоју православља у 

Хришћанству“ и „Развојни страхови 

код деце“ 

-учешће у истраживању:“Монтесори 

метод“ 

Валентина Ђекић Током године Истраживач и 

презентатор 

учесник 

Учешће у истраживању:“Учење 

путем симбола“ 

Неда Трифуновић,Оља 

Петковић,Марина 

Мијаиловић,Светлана 

Томић 

Током године учесници 

Учешће у истраживању:“Деца у свету 

музике“ 

Славица Бојић,Весна 

Цветиновић,Данијела 

Мирковић,Зорица 

Током године учесници 
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Вулетић 

Учешће у истраживању везано за 

децу са посебним потребама 

Слађана Сојиновић  истраживач 

    

7.Учешће у планирању и 

остваривању облика стручног 

усавршавања  у оквиру установе 

везаних за тим 

Координатори и 

чланови 

тимова,стручни 

сарадник и директор 
Установе 

Током  године  

    

8. Организација активности  везаних 

за сарадњу са локалном заједницом 

Васпитачи,медицинска 

сестра,педагог и 

директор Установе 

Током године  

Учешће у активностима  везаних за 

сарадњу са локалном заједницом 

Васпитачи,медицинска 

сестра,педагог и 

директор Установе 

Током године  

Активности обележавања Светског 

дана дечје књиге 

Нада Јездимировић април организатор 

    

9.Извођење активности и 

консултација на којима присуствује 
студент 

Васпитачи из 

целодневног боравка 
презентатор 

Децембар,мај Васпитач-ментор 

Помоћ колегиници приправнику    

Помоћ колегиници приправнику    

    

10.Организација активности на нивоу 

Установе 

Нада 

Јездимировић,директо

р Установе 

Током године Аутор,организатор 

    

11.Презентације активности на сајту 

Установе и у другим медијима 

Нада Јездимировић Током године Аутор,презентатор 

    

12.учешће у пројекту:“Растимо уз 

плес“ 

Координатори:Нада 

Јездимировић,Оливера 

Током године Инструктивни рад са 

васпитачима,организациј
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Ристић и Бранка 

Гојковић идиректор 

Установе 

а пројекта 

Учешће у пројекту:“Растимо уз плес“ Васпитачи и 

медицинска сестра 

Током године Радионице са 

родитељима,обука деце 

 

 

 

 

           Taбела бр.33 Бодовна листа 

ОБЛИК СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА 

Начин облика  
Стр. усаврш. 

Број планираних бодова 

1.Приказ облика стручног 

усавршавања који је васпитач 

похађао 

Презентатор 8 

Асистент 6 

Активни учесник 2 

2.Приказ резултата праћења 

детета 

Презентатор 6 

Активни учесник 2 

3. Одржавање угледне 

активности 

Презентатор 8 

Асистент 6 

Активни учесник 2 

4.Вођење радионице Презентатор 8 

Асистент 6 

Активни учесник 2 

5.Учешће у приказу и анализи 

облика стручног усавршавања 

Презентатор 8 

Чланови тима 6 

Активни учесник 2 

6.Учешће у истраживањима Координатор тима 6 

Презентатор 6 

Члан тима 4 

Помоћник администратора сајта 8 

Истраживач 10 

Асистент 4 

Организатор 8 

Активни учесник 2 

7.Учешће у планирању и 

остваривању облика стручног 

усавршавања у оквиру 

Установе 

Координатор тима 8 

Чланови тима 6 

Организатор 8 

Аутор 10 

Активни учесник 2 

8.Извођење активности и 

консултација на којима 

присуствује студент 

Васпитач - ментор 8 

9.Помоћ колегиници 

приправнику 

Васпитач - ментор 10 

 

 

 

 

 План рада тима за инклузивно васпитање и образовање деце  

 

„Инклузија-укључивање деце са посебним потребама у редовне васпитне групе“- дакле, инклузија 

је процес образовања и васпитања намењен деци која имају потребу за посебном подршком уз помоћ 

које ће моћи да равноправно и заједно учествују у активностима са другом децом. На тај начин и ова 
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деца имају једнаке могућности у развоју својих физичких, емоционалних, друштвених и других 

способности.  

Укључивањем деце која имају потребу за посебном подршком у редовне групе, њихове компентенције 

се  проширују. Социјална интеграција даје могућност свој деци да се развијају у правцу просоцијалног 

понашања, уче, играју се и живе заједно, да се развијају у особе које разумеју и поштују једни друге. 

  Чланови тима за инклузивно образовање у саставу Наталија Радукић- кординатор, Слађана 

Стојиновић, Жељка Николић, Сања Николић израдиле су план активност за школску 

2014/2015.годину. 

 
                    Табела бр.34  План рада тима за инклузивно образовање 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ОДГОВОРНА 

ОСОБА 

ВРЕМЕ 

Подела задужења Чланови тима Директор Септембар 

 Стручно 

усавршавање 

Чланови тима Директор, стручни 

сарадник, чланови 

тима 

Децембар 

Израда плана рада за 

тим 

Чланови тима, 

стручни сарадник, 

мед.сестра 

Педагошки колегијум Децембар 

Прикупљање 

података на нивоу 

установе 

Васпитачи по групама Тим Децембар 

Прикупљање 
података ван установе 

Чланови тима Тим Децембар, Јануар 

Формирање мањих 

тимова за инклузивну 

наставу 

Родитељ, васпитач, 

педагог, мед.сестра 

Велики тим, директор Јануар 

Израда педагошког 

профила детета 

Васпитач, родитељ, 

стручни сарадник 

Мали тим Јануар, Фебруар 

Израда плана 

активности за свако 

појединачно дете 

Стручни сарадник, 

родитељ, васпитач, 

велики и мали тим 

Велики тим, директор Фебруар, Март 

Усвајање плана 

активности за свако 

дете 

Тимови Педагошки колегијум Март 

Посматрање и 

праћење дететовог 

развоја 

Тимови са 

васпитачима 

Велики тим Март, Мај 

Извештаји о раду Тим Тим Сваки месец 

Евалуација Васпитач, тимови Васпитач, тимови Месечни и 

тромесечни 

 

 

Тим за уређење web страница и организацију активности на нивоу Установе 

 

 

Тим за уређење web страница и организацију активности на нивоу Установе у саставу Нада 

Јездимировић – кординатор, Оља Ристић, Биљана Радовић, Бранка Гојковић,  Мирјана Полић, Бојана 

Гајић,стручни сарадник и директор који су и израдили  Годишњи план активности за школску 

2014/2015.годину. 
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             Табела бр.35 План рада тима 
МЕСЕЦ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

СЕПТЕМБАР Ажурирање сајта Установе. 
Обезбеђивање сагласности од 

стране родитеља за објављивање 

материјала на сајту који садрже 

фотографије видео записе са 

децом. 

Чланови тима 
Чланови тима и васпитачи 

ОКТОБАР Организација активности 

везаних за обележавање Дечје 

недеље као и ажурирање сајта у 

складу са активностима. 

Директор Установе, чланови 

тима, васпитачи. 

 

НОВЕМБАР Наставак активности  везаних за 

пројекат Растимо уз плес – Дечје 

плесне асоцијације. Ажурирање 

сајта у складу са активностима. 

Директор, координатори, 

васпитачи, чланови тима. 

 

ДЕЦЕМБАР Организација новогодишње 

представе.Ажурирање сајта. 
Истраживање посећености сајта 

од стране родитеља. 

Чланови тима, васпитачи, 

Директор. 

ЈАНУАР Прослава Божића и Савиндана. 

Ажурирање сајта. 

Васпитачи, чланови тима, 

Директор 

ФЕБРУАР Ажурирање сајта Чланови тима 

МАРТ Прослава 8-мог марта. Пролећни 

карневал 

Уређење сајта у складу са 

активностима. 

Васпитачи, чланови тима. 

АПРИЛ Припрема и организација 

Ускршње продајне изложбе 

Чланови тима, Директор, 

васпитачи 

МАЈ Припрема и организација 

завршне манифестације 

„Растимо уз плес“ као и пратеће 

медијске покривености. 

Координатори пројекта, 

Директор, васпитачи.  

ЈУН  

Завршна манифестација Плес на 

трговима. 

 Ажурирање сајта.  

Израда  Презентације за стручни 

скуп. 

Директор, васпитачи, чланови 

тима, координатори Пројекта. 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАДА  ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА И ПЛАН РАДА ТИМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ДЕЦЕ 

 

 

Уколико се дете по било којој особини разликује од већине, велики је ризик да буде жртва неког 

вида злостављања. Те разлике се углавном односе на националну, верску или расну припадност, 

долазак у нову средину, физички недостатак или болест. Улога васпитача у том смислу је :  

- уважавање различитости међу децом 
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- поштовање и прихватање дечје индивидуалности 

- спречавање одбацивања појединца од стране деце стварање позитивне климе у групи 

- васпитање за толеранцију 

- стварање осећаја припадности групи 

- став васпитача према различитости – позитиван 

- васпитач лични пример 

- сузбијање агресивности 

- димензионирање тв програма за децу 

На основу  програма за заштиту деце од насиља који је сачинио тим у сарадњи са стручним 

сарадником и директором, а у циљу заштите и безбедности предшколске деце узраста од 1 -7 година, 

Установа предузима следеће мере. 

Извод неких мера предвиђених у горе наведеном документу: 

  

1. Свакодневно сарађује са друштвеним органима и органима јединице локалне самоуправе а 

посебно са : 

А) Домом здравља Владимирци 

Б) Центром за социјални рад  

В) Министарством унутрашњих послова Владимирци 

2. Организује дежурства у Установи и стално присуство васпитача и медицинских сестара са 

децом у васпитним групама, као и другог особља у просторијама Установе 

3. Врши осигурање деце преко одговарајућих осигуравајућих кућа 

4. Обезбеђује потпуну заштиту од елементарних непогода 

5. Свакодневно води евиденцију у дневнику рада у групи о броју долазеће/одсутне деце у односу 

на уписане, чиме обезбеђује сталност увида у присутност/одсутност деце  у Установи 

6. У Установи сваки васпитач и медицинска сестра, који су на пријему деце, дужни су да изврше ( 

тријажу ) визуелни преглед детета и информишу се од стране родитеља о комплетном физичком 

стању детета и о свему томе воде белешке 

7. Педагошко – психолошка служба Установе у сарадњи са васпитачима и медицинском сестром, 

остварује увид у породичне прилике деце која похађају Установу и када уоче промене у 

понашању и у случају констатације да постоји недовољна брига о детету              ( 

занемаривање, злоупотреба, злостављање ) од стране породице обавештава директора Установе. 

Директор се обраћа Центру за социјални рад Владимирци или Дому здравља у циљу 

предузимања мера за пружање неопходне помоћи и заштите деце. 

8. И друге мере у циљу заштите које су предвиђене законом и општим актима Установе. 

           Проток информација између Установе и наведених институција је добар и омогућава адекватан 

ниво заштите деце.  

 

 

           Табела бр.36 План рада тима за спречавање злостављања и занемаривања деце 
САДРЖАЈ ДИНАМИКА НОСИОЦИ 

Едукација Тима за задатке које их очекују и 

анализа стања везана за заштиту деце од 

насиља 

Септембар-октобар 
Васпитачи, стручни 

сарадник 

Упознавање  васпитача са датим 
упитницима и анкетама везаних за било 

какве врсте и облике  насиља 

Октобар 
Директор, стручни 
сарадник, васпитачи, 

чланови Тима 
Информисање родитеља и Савета родитеља 
о Програму заштите од насиља, 

превентивним активностима установе, 

процедурама       у случајевима 

интервентних мера 

Октобар-јун 

Директор, стручни 
сарадник, васпитачи, 

чланови Тима 



Page | 37  

 

Активности у оквиру  којих се подстиче 

толеранција,сарадња, успешна 
комуникација, и то путем рада у групи, 

писаних брошура, приредби....                    

(Буквар дечјих права - Дечја недеља,   

Чувари осмеха, Кругови пријатељства....), 
музичке активности ( Србија у ритму 

Европе, Растимо уз плес ) 

Током године 

         

 

 Васпитачи 

Јачање компетенција за конструктивнпо 

решавање сукоба у групи – вођени дијалог, 

позитивна дисциплина .. 
 

Септембар-август 

Васпитачи, стручни 

сарадник 

Примена похађаног семинара у васпитно 

образовном раду 
Оснаживање васпитача и учитеља за 
подршку у породици у превенцији ризико 

понашања       код деце 

Током године 

  

Чланови тима 

„ Панои за родитеље “ брошуре, писани 
материјал,  флајери у превенцији насиља, 

грешкама родитељског васпитања,разним 

саветима... 

Током године 

 

Васпитачи, стручни 

сарадник, чланови тима 

Трибине, предавања за родитеље и 
запослене на тему заштите деце од насиља 

Јануар-август Чланови тима 

Спортске активности  у вртићима Током године Васпитачи 

Анализа стања, евалуација предвиђених 

активности, планирање будућих активности 
Јун Директор, Тим, Васпитно 

образовно веће 

 

            Интервентне активности: 

Садржај Динамика Носиоци 

Поступање у случајевима сумње 

или дешавања насиља 

-саветодавни рад 

-стално праћење и успостављање 

ефикасне заштите деце 

Септембар-август 

Чланови Тима, васпитачи, 

медицинске сестре 

Поступање по корацима: 

-редослед поступака у случају 

интервенције 

-процена нивоа ризика 

-заустављање насиља 

-заштитне мере 

-информисање надлежне службе 

-праћење ефеката предузетих мера 

Током 2014-2015 

Чланови тима 
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5. ПЛАН САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА 

 

Успешност остваривања програма у целини у великој мери зависи од повезивања са породицом, 

поготову што је предшколско васпитање и образовање наставак и допуна породичном васпитању.  

Сарадња са породицом осмишљена је тако да васпитање и образовање деце у Установи више него до 

сада буде отворено за родитеље, њихове утицаје, потребе и непосредно учешће, што треба да 

резултира квалитетним партнерским односом васпитача и родитеља. 

У наредној табели дати су облици, садржаји, носиоци и динамика реализације сарадње са породицом. 

 А васпитачи и медицинске сестре сачињавају етапне и месечне планове сарадње са породицом и воде 

евиденцију о реализацији планираних облика садржаја и сарадње у својој педагошкој документацији. 

 

 

 

 

           Табела бр..37 План сарадње са родитељима 
Облик сарадње Начин 

реализације 

Садржаји Носиоци 

реализације 

Динамика 

реализ. 
Узајамно 

информисање 

родитеља и 

васпитног особља 

а)индивидуални 

разговори 

а) проблеми везани за 

адаптацију, напредовање 

детета, понашање у 

групи,промене понашања, 

проблеми у развоју детета .. 

а)васпитно особље 

 

а)током године 

б)посете породици б)садржаји који важе и за 

индивидуалне разговоре 

б)васпитно особље 

 

б)ако постоји 

потреба 

в)кутак за 

родитеље 

в) недељни план ВОР-а, 

чланци из новина, часописа, 

стручне литературе везани за 

раст, развој и здравље деце, 
васпитне поступке родитеља 

и др, информације о 

актуелним догађањима у 

Установи, о књигама за  

родитеље, фотографије са 

заједничких активности, и сл.  

в)васпитно особље 

 

в)по потреби, а 

најмање једном 

недељно 

 

г)изложбе дечјих 

радова 

г) ликовно и језичко 

стваралаштво деце 

г) васпитно особље 

 

г)свакодневно 

 
д) групне приредбе 

за родитеље 

д) садржаји из области 

развоја говора, 

драматизације, музичко 
ритмичког васпитања и сл. 

д) васпитачи 

 

д) током године 

 

ђ)обавештења на 

web сајту 
ђ) садржаји везани за све 

активности унутар Установе 
ђ)чланови 

тима,васпитно 

особље, стручни 

сарадник и 

директор 

ђ) током године 

Едукација 

родитеља 

а) општи 

родитељски 

састанак 

а)упознавање са радом 

Установе, са програмом 

заштите деце од насиља, 

упознавањем са правилима 

понашања унутар Установе 

а) стручни 

сарадник, директор 

 

а) септембар 

 

б) групни 

родитељски 

б) информације значајне за 

живот и рад групе 

б)васпитачи  

стручни сарадник 

б) током године 
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састанаци 

 

- педагошко-психолошке 

теме на предлог родитеља и 

процене васпитача 

 

 

в) саветодавни рад 

са родитељима 

 

в) проблеми везани за развој 

и напредовање деце, 

васпитни поступци, промене 

у понашању деце, упућивање 

родитеља у остваривање 
права из области друшт. 

бриге о деци и др. 

в) стручни 

сарадник,васпитачи, 

директор  

 

в) током године 

 

г) израда и 

дистрибуција 

информ. –

едукативних 

листћа за родитеље 

г) Социјализација навика код 

деце јасленог узраста  

-Шта је потребно да 

родитељи знају пре поласка 

детета у вртић 

Смисао и значај ППП-а 

г) стручни сарадник 

 

г) током године 

 

Учешће родитеља 

у животу и раду 

вртића 

а) Родитељи из 

групе 

а) питања која су од значаја 

за живот и рад групе: набавка 

прибора и радних листића, 

учешће у разним 

манифестацијама, групна 
приредба, летовања, 

зимовања, излети и сл. 

а) васпитно особље 

 

а) по потреби 

 

б) учешће у Савету 

родитеља и 

појединим 

тимовима 

б) сви питања од интереса за 

децу  

вредновање рада Установе 

б) директор ,савет 

родитеља 

 

б) по потреби 

а најмање три 

пута у току 

године 

в) радионице за 

родитеље 
в) учешће у процесу 

планирања активности за 

децу, непосредно учешће у 

ВО раду у групи, заједнички 

одлазак на излете, учешће у 

активностима на нивоу 

Установе 

в) васпитно особље 

у сарадњи са 

родитељима 

в) током године 

у складу са 

планом сарадње 

са пор. за групу 

 

 

 

 

6. ПЛАН САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 

Установа сарађује са Локалном самоуправом, Школском управом Ваљево, месним заједницама, 

стручним, културним, хуманитарним, просветним, здравственим институцујама и другим установама и 

предузећима у Општини , струковним удружењима васпитача, медицинских сестара, стручних 

сарадника, са другим предшколским установама, посебно у Мачванско-колубарском округу.  

Сарадња са друштвеном средином одвија се у циљу успешнијег и свеобухватнијег остваривања 

свих функција Установе и реализације програмских задатака. 

 На нивоу васпитних група условљена је садржајима васпитно-образовног рада и конкретном 

средином и околином у којој се налази вртић. Ова сарадња подразумева обиласке и посете ближе и 

шире локалне средине и околине, разних привредних, културних, просветних, здравствених и других 

објеката. 

На основу Плана сарадње Установе са друштвеном средином и садржаја васпитно-образовног 

рада, а и планова појединих Установа и организација у  окружењу вртића, тим за организацију 

активности у ПУ „Сунцокрети“ сачинио је  план сарадње са друштвеном средино 
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           Табела бр.38 План сарадње са друштвеном средином 

УСТАНОВА  

ИЛИ 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

ВРСТА 

АКТИВНОСТИ 

ОКВИРНИ 

ВРЕМЕНСКИ РОК 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 
Библиотека „Диша 

Атић“ Владимирци 

Читалачки маратон Октобар Драгана Марковић 

 

Библиотека „Диша 

Атић“ Владимирци 

Организоване посете 

Библиотеци свих 

васпитних група 

Октобар  - јун Библиотекари 

васпитачи 

Библиотека „Диша 

Атић“ Владимирци 

Бесплатно учлањивање 

свих предшколаца  

Октобар 

Дешја недеља 

Директор Јасмина 

Којчић 

Библиотекари 

Васпитачи 

Библиотека „Диша 

Атић“ Владимирци 

Колективно учлањење 

свих запослених ПУ 
Сунцокрети у 

Библиотеку 

Септембар Директори: Јасмина 

Којчић и Зорица 
Милошевић 

Библиотека „Диша 

Атић“ Владимирци 

Радионице за родитеље и 

васпитаче у сарадњи са 

издавачким кућама 

Јануар Директори Јасмина 

Којчић и Зорица 

Милошевић 

Библиотека „Диша 

Атић“ Владимирци 

Помоћ у реализацији 

активности вртића:Нова 

Година, Ускрс, Плес.... 

Децембар,април,јун Директори и запослени у 

обе Установе 

Библиотека „Диша 

Атић“ Владимирци 

Обележавање Светског 

дана дечје књиге 

2. април Директор и запослени у 

Библиотеци 

Библиотека „Диша 

Атић“ Владимирци 

Учешће деце из вртића у 

Јаловичкој ликовној 

колонији 

Август Ђенадија Шујић Милан 

Ћосић 

    
Дом здравља 
Владимирци 

Недеља превенције 
повреда у саобраћају 

Септембар Медицинске сестре 

Дом здравља 

Владимирци 

Месец правилне исхране Октобар Медицинске сестре 

Дом здравља 

Владимирци 

Болести прљавих руку Новембар Медицинске сестре 

Дом здравља 

Владимирци 

Кретањем до здравља Мај Медицинске сестре 

Дом здравља 

Владимирци 

Недеља здравља уста и 

зуба 

Трећа недеља маја Стоматолог и 

стоматолошке сестре 

Дом здравља 

Владимирци 

Светски дан заштите 

животне средине 

5. јун Медицинске сестре 

    

    
Општинска организација 
Црвеног крста 

Недеља солидарности Од 14.-21.  
Септембра 

Петар Поповић 
Васпитачи 

Општинска организација 

Црвеног крста 

Безбебдост у саобраћају Септембар Петар Поповић 

Васпитачи 

 

Општинска организација 

Црвеног крста 

Трка за срећније 

детињство 

Прва субота у октобру Активисти ЦК Петар 

Поповић 

Васпитачи 

Општинска организација 

Црвеног крста 

Светски дан здравља Април Активисти ЦК 

Општинска организација 

Црвеног крста 

Дан без дуванског дима 31. мај Активисти ЦК и 

запослени у Установи 

Општинска организација 

Црвеног крста 

Израда паноа сарадње  Септембар – јун Петар Поповић 

Васпитачи 

Тим за ВЕБ и орг. 
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Активности у Установи 

    
ОШ „Јован Цвијић“ 

Дебрц и ОШ „Жика 

Поповић“ Владимирци 

Усклађивање спискова за 

наредну генерацију 

првака 

Октобар Стручна служба школе и 

васпитачи ППГ 

ОШ „Јован Цвијић“ 

Дебрц 

Помоћ у подели позива 

за тестирање 

Мај Стручна служба школе и 

васпитачи ППГ 

    
Здравствена станица 

Дебрц 

Посета зубара вртићу и 

разговор са децом 

Октобар Стоматолог и 

стоматолошка сестра 

Здравствена станица 

Дебрц 

Посета деце зубној 

ординацији и зубару на 

његовом радном месту 

Април Стоматолог и 

стоматолошка сестра 

 

 

    
Месна заједница Дебрц Употреба сале за 

приредбе и прославе 

У току целе године Савет МЗ и председник 

МЗ 

Месна заједница Дебрц Набавка и подела 

новогодишњих пакетића 

за децу у вртићу у 
Дебрцу 

Децембар Савет МЗ и председник 

МЗ 

    
Месне  канцеларије на 

територији општине 

Владимирци 

   

    
СПЦ  

Цркве у Владимирцима, 

Дебрцу и друге месне 

цркве на територији 

Општине 

Прослава школске Славе 

Свети Сава и подела 

пакетића деци 

предшколског узраста 

27. јануар Свештеници  

    
Медијске куће Учешће у емисијама 

едукативног карактера, 

објављивање свих 

значајних дешавања у 

Установи 

Током године  

    
Полицијска станица 

Ватрогасна јединица 

Упознавање са 

занимањем полицајац, 

ватрогасац, предавање о 
безбедности, надзор 

током спровођења излета 

и путовања  

Током године  

    
Општинска управа Посета општини и 

упознавање са разним 

занимањима 

Учешће на 

манифестацијама које 

организује општина 

Прикупљање података о 
броју деце на територији 

општине 

Током године  

    
Институције социјалне 

заштите 

Превенција и решавање 

проблема породица са 

децом која су у стању 

Током године  
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социјалне потребе 

    
-Висока струковна 

школа за образовање 

васпитача 

Пракса студената 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ПЛАН АКТИВНОСТИ ИЗ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

 

  Развојни план донет у 2013год. , а приоритети до израде новог за наредну радну годину су: 

 

- Стручно оспособљавање за што квалитетнији тимски рад свих интересних група 

- Примена активних метода учења у ВОР и различитих облика рада 

- Документовати дечји развој и напредовање израда дечјег портфолиа 

- Испитивање родитеља о додатним програмима и стручним темамаза опште родитељске 

састанке 

- Учешће у различитим манифестацијама, пројектима и презентацијама у циљу подизања 

квалитета ВОР и промоције Установе 

- Примена правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања 

- Већа сарадња стручног сарадника са васпитним особљем у остваривању педагошко 

инструктивног рада. 

 

8. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УСТАНОВЕ 

 

 

ИЗВОД ИЗ ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

  

 

742100 Приходи од остварених услуга...........................       3.500.000,00 

                791100 Приходи  из буџета општине..............................     30.868.500,00 

791100 Приходи из буџета Републике ...........................     10.000.000,00 

____________________________________________________________________________________ 

УКУПНО:                                                                            43.868.500,00 

______________________________________________________________________________ 

Расходи укупно                                                                                              43.868.500,00 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

9. МАРКЕТИНГ 

 

 

 

Установа ће се и даље бавити промовисањем рада деце и васпитног особља, а и саме Установе. 

Учествоваће на свим манифестацијама почев од обележавања Дечије недеље, Новогодишње 

приредбе,осмомартовске приредбе, Ускршњој ликовној изложби,завршној приредби на нивоу 
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Установе и свим манифестацијама на нивоу Општине. Такође као и до сада учесвоваће  на свим  

ликовним конкурсима, драмским, луткарским фестивалима и музичким. Све активности деце 

пропратит ће се медијски и промоцијом на web страници Установе, као и на паноима и огласним 

таблама Установе. 

 

 

10. ПЛАН ПРАЋЕЊА И ЕВАУЛАЦИЈА РАДА УСТАНОВЕ 

 

 

а.Васпитно-образовни рад-евалуација ће се вршити континуирано и на крају сваког класификационог 

периода. Вршиће је директор и стручни сарадник у сарадњи са васпитачима и родитељима, као и 

увидом у педагошку документацију васпитача и медицнских сестара. 

б.Професионални развој васпитног особља- евалуацију професионалног развоја и стручног 

усавршавања анализират ће се на седницама Васпитно образовног већа, Активу васпитача и 

Педагошком колегијуму. 

в.Инфраструктура- реализацију набавке намештаја,дидактичког материјала, опреме, стручне 

литературе, адаптације простора вршиће директор у сарадњи са васпитачима и стручним сардником 

током године. 

г.Интегрисање са локалном средином и укључивање свих интересних група пратиће се током целе 

године. 

д.Међуљудски односи у Установи-праћење ће се обављати путем примене разноврсних техника и 

инструмената којима се долази до релевантних и валидних података чијим.   

 

 

 

12. ПРИЛОЗИ ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ РАДА 

 

 

-Програм развојног планирања 

-Акциони план Установе 

-Програм рада директора Установе 

-Планови и програми посебних активности тимова 

-Индивидуални планови и програми васпитача,стручног сарадника и медицинских сестара 

-Остала значајна документација 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Директор 

                                                                                             _______________________________ 

                                                                                                                   Зорица Милошевић 
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13.ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И ЗАКЉУЧЦИ УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ 

          

 

Рад у Установи се одвија без проблема, тако да Управни одбор Предшколске установе  "Сунцокрети 

" Владимирци, није имао примедбе на рад и Годишњи план рада. 

 

 

 

 

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ СУНЦОКРЕТИ“ ВЛАДИМИРЦИ, Број------- од----------2014.год. 

 

 

 

 

                                                                                              Председник Управног одбора 

 

                                                                                         --------------------------------------------------  

                                                                                                         Маја Мирковић 

 


