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1. ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА РАДА У2020-2021. ГОДИНИ 
 

Основна делатност Предшколске установе „Лане“ Кучево је васпитање, 

образовање, нега и превентивна здравствена заштита деце узраста од годину дана до 

поласка у школу. Пратеће активности су адекватна исхрана, дневни одмор и укључивање 

и подршка деци из осетљивих група. Важан чинилац остваривања циљева у раду наше 

Установе представља сарадња са породицом детета и релевантним установама које 

обављају делатности у области образовања, здравствене и социјалне заштите, као и 

другим стручним установама и локалном самоуправом. 

1.1. Материјални услови за остваривање делатности 
 

Током радне 2020/2021. године Предшколска установа „Лане“ Кучево реализовала 

је своју делатност у три објекта и то: 

• објекат “Сунце” који се налази у улици Браће Ивковић бр. 2; 

• објекат “Маслачак”, ул. Жике Поповића бр.68; 

• објекат “Цврчак”, који се налази у адаптираном простору Основне школе 

“Милутин Миланковић” у Раброву; 

 

Табеларни приказ броја група и деце по објектима 

Табела бр 1: Приказ број група, деце и површине објеката по објектима 

 Назив објекта Број група Број деце Површина 

објекта у м² 

Површина 

дворишта у м² 

1. “Сунце” 5 86 1050 4 976 

2. “Маслачак” 4 47 676 200 

3. “Цврчак” 2 16 222 300 

Укупно 3 11 149 1948 5476 

 

Напомена: Површина објекта „Цврчак“ дата је оквирно, уговором није прецизирана 

тачна квадратура простора који је добијен на коришћење. 

1.2. Табеларни приказ обухвата деце у радној 2020/2021.години 

Табела бр 2: – Објекат „Сунце“ 
Назив групе Број 

деце 

Медицинских 

сестара - 

васпитача 

Број 

васпитача 

Време рада 

1. Млађа јаслена група 11 2 / 11 h 

2. Мешовита јаслена група 16 2 / 11 h 

3. Млађа васпитна група 20 / 2 11 h 

4.Средња васпитна група 19 / 2 11 h 

5. Мешовита старија 

васпитна група 

22 / 2 11 h 
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Табела бр 3: Објекат „Маслачак“ 
Назив групе Број 

деце 

Број медицинских 

сестара - 

васпитача 

Број 

васпитача 

Време рада 

1. Мешовита јаслена група 14 2 / 11 h 

2. Мешовита васпитна група 20 / 2 11 h 

3. Мешовита старија 

васпитна група 

5 / 1 11 h 

4. Припремно предшколски 

програм 

10 / 1 4 h 

 

 

Табела бр 4: Објекат „Цврчак“ 
Назив групе Број 

деце 

Број медицинских 

сестара - 

васпитача 

Број 

васпитача 

Време рада 

1. Мешовита јаслена група 5 2 / 11 h 

2. Мешовита васпитна 

група 

12 / 2 11 h 

 

1.3. Кадар Установе и организација рада у 2020-2021. години 

Табела бр 5: Табеларни приказ структуре запослених у Установи 
Редни 

број 

Радно место Број радника 

1. Директор 1 

2 Секретар Установе 1 

3. Стручни сарадник – педагог 1 

5. Сарадник за превентивнуздравствену заштиту 1 

6. Медицинска сестра – васпитач за пријем деце 1 

7. Медицинска сестра – васпитач 8 

8. Васпитач 11  

9. Административни ифинансијски послови 2 

10. Припремање хране – кувари 3 

11. Сервирање хране 2 

12. Одржавање хигијене, вешерка 6 

13. Технички послови 2 

14. Магационер 1 

 УКУПНО: 40 + 4 

 

Напомена:У табели број 5 приказан је број радника на неодређено време. Током 

радне 2020/2021.године у Установи је било запослено 4радника на одређено време, и то 

један стручни сарадник идва васпитача ради замене одсутних запослених, као и једна 

особа на одржавању хигијене и повећаног обима посла. 
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1.3.1. Дневни ритам активности 
 

❖ Јаслене и васпитне групе (целодневни боравак ): 
 

5.30 – 8.00 - Пријем деце, физичке активности, јутарње окупљање, обављање                       

физиолошких и културнио – хигијенских потреба и припремање за доручак; 

8.00 - 8.30 -  Доручак; 

8.30 - 10.15 -  Рад поцентрима интересовања – деца бирају где ће започети свој рад, 

групне, индивидуалне и фронталне активности; активности на отвореном простору; 

поспремање активираних центара; 

10.15 - 10.30 -  Прање руку и обављање културно – хигијенских потреба; 

10.30 – 11.00 - Ужина и обављање културно – хигијенских потреба;  

11.00 - 13.00  - Спавање, одмор и мирне активности; 

13.00 - 13.30 -  Буђење, облачење, обављање физиолошких и културно – хигијенских 

потреба, припрема за ручак – постављање стола; 

13.30 - 14.00  -  Ручак; 

14.00 - 15.30 – Изборне активности у центрима интересовања, боравак напољу, рад по 

групама, разговор о протеклим дневним активностима, играње игара, певање, слушање 

прича; 

15.30 – 16.30  - Одлазак кући;  

 

 

❖ Припремно предшколски програм  ( четворочасовни боравак  деце)  
 

 

9.00 – 9.30     - Пријем деце;  

9.45 – 10.15   -   Рад поцентрима интересовања – деца бирају где ће започети свој рад; 

групне, индивидуалне и фронталне активности; активности на отвореном простору; 

поспремање активираних центара; 

10.15 – 10.30 - Припрема за ужину и обављање културно – хигијенских потреба;  

10.30 - 11.00  - Ужина и обављање културно – хигијенских навика ( прање зуба ); 

11.00 - 12.45  - Изборне активности као и  активности по центрима интересовања; 

12.45 – 13.00 - Припрема за одлазак кући; 

 

 

 

 

 

Напомена: Нерадни дани у Установи су субота, недеља, одређени верски и 

државни празници. Годишњи одмори су коришћени у складу са Законом о основама 

система васпитања и образовања и Законом о раду. Радници су користили годшњи одмор 

у периоду од 25.06. до 23.08.2021.године. Током овог периода дежурни вртић био је 

објекат „Сунце“. 
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2. ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНИ РАД УСТАНОВЕ 
 

Током радне 2020/2021.године у Предшколској установи „Лане“ Кучево 

реализовани су следећи програми: 

❖ Програм неге и васпитања деце узраста од 12 месеци до 3 године; 

❖ Програм предшколског образовања и васпитања деце од 3 године до укључивања у 

програм припреме за полазак у школу; 

❖ Припремни предшколски програм. 

 

Облици рада у Установи јесу: 

 

❖ целодневни боравак – 11 часова; 

❖ четворочасовни боравак - обухвата децу узраста од 5,5 до 6,5 година који похађају 

обавезни припремно предшколски програм. 

 

Програмски модел – у раду наше Установе са децом од 1 до 6,5 година  заступљен је 

Модел „А“.  

2.1. Реализација програма неге и васпитања деце узраста од 12 месеци до 

3 године 
 

Програм неге и васпитања деце деце узраста од 12 месеци до три године 

реализован је у оквиру 4 групе јасленог узраста, у сва три објекта наше Установе. Једна 

група је за децу млађег јасленог узраста, док су остале три групе биле 

мешовите.Медицинске сестре – васпитачи су реализовале активности предвиђене 

Основама програма васпитно – образовног рада са децом овог узраста.  

Адаптације су у септембру у већини група протекле без проблема, у складу са 

планом. У свим групама првенствено је стављан акценат на негу деце и стварање услова за 

стицање хигијенских навика. Активности су планиране на недељном нивоу, у складу са 

потребама и интересовањима деце. Рад са децом у млађој јасленој групи углавном је био 

индивидуалан, како на развоју моторике, тако и на интелектуалном, сензотно-

перцептивном, чулном, развоју говора, док су у мешовитим групама активности, поред 

наведених облика, реализоване и фронтално. Праћена су дечја интересовања и могућности 

и у складу са дечјим узрастом деци су нуђени садржаји везани за другарство, промене у 

околини која нас окружује, делове тела и њиховој функцији, као и фазама човековог 

живота, обележавање новогодишњих празника. Зимске радости и зимске чаролије не могу 

се замислити без снега, међутим, у првом делу радне године снега није било. У недостатку 

правог снега трудиле смо се да деци створимо богату и подстицајну средину у којој су 

деца учврстила своју чулну осетљивост и опажаје, прављењу вештачког снега. 

У свим јасленим групама доста се радило на вербализацији, богаћењу речника, 

стимулацији и развоју говора, јер смо (мед.сестре-васпитачи) уочиле да деца више користе 

невербалну комуникацију. Све активности које смо ми радиле биле су пропраћене нашим 

говором, доста смо користиле музику и певање као би децу стимулисале на вербализацију 

и у том сегменту примећујемо велики напредак у односу на почетак радне године. 

Стваране су ситуације у којима су се деца различитих узраста дружила уз 

развијање љубави према другим особама, емпатију и сарању.  
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Први родитељскi одржан је у дворишту Установе због епидемиолошке ситуације 

где су се сви учесници придржавали епидемиолошких мера (мерење тт, дезинфекција 

руку, маске). Родитељи нису могли да бораве у групи, присуствују адаптацијама и 

учетвују у разним радионицама и манифестацијама па смо зато имале веома добру 

обострану размену информација путем индивидуалних позива, порука и Whats app групе. 

У октобру смо обележили „Дечју недељу“ под слоганом „Подељена срећа, два пута 

је већа“уз поштовање свих прописаних мера. Током ово недеље реализован је богат 

програм активности који је деци омогућио радост и уживање. Трудили смо се да што више 

разговарамо са децом, причале смо им кратке приче везане за активности које радимо. 

Пратиле смо њихов развој, слободну игру, моторичке вештине и комуникацију. 

Сарађивале смо са медицинском сестром на превентиви која је реализовала активности 

везане за Светске дане: „Дан чистих руку“ и „Дан здраве хране“. Због епидемиолошке 

ситуације и проглашеног ванредног стања у групи је опао број долазеће деце, па смо 

почетком децембра васпитно-образовни рад спроводиле онлајнпутем Whats app групе. 

Новогодишње пакетиће обезбедила нам је јединица локалне самоуправе, тако да је 

и у том сегменту остварена сарадња са друштвеном средином. У дворишту вртића у 

чаробном амбијенту организовале смо поделу пакетића, музику као и фотографисање, и 

тај дан смо назвале „Зимска чаролија“. Новогодишње пакетиће поделио је председник 

општине и саветница за образовање заједно са директором предшкоске установе. 

У првом делу радне године у септембру месецу присуствовале смо семинару 

„Мултимедијални садржаји у функцији образовања  са елементима додатне обраде 

потребних апликација“. Одржан је и трећи дан обуке пројекта „Супер“ онлајн. У октобру 

смо одгледале вебинар „Васпитавање деце предшколског узраста пружањем подршке  и 

успостављањем правила“ а у децембру смо одгледале вебинар „Подршка породицама са 

децом предшколског узраста из осетљивих група“. Започета је обука „Дигиталне 

технологије“, 12.10. али је обустављена због епидемиолошке ситуације. 

У другом делу радне године рад са децом одвијао се уз поштовање предложених 

епидемиолошких мера (без уласка одраслих особа, уз обавезно мерење температуре деци, 

дезобаријере, обавезне здравствене потврде након одсуства од 5 дана, појачане 

свакодневне дезинфекције играчака и предмета са којима деца долазе у контакт, размак 

између креветића у току спавања и размак за столом у току обедовања, појачане хигијене 

руку деце као и употреба убруса, ношења маски...). Деца су се већ навикла на појачане 

мере предострожности. Напредовала су у телесној висини и тежини и била солидног 

здравственог стања. Стицање и усвајање културно-хигијенских навика протиче, на наше 

задовољство, одлично и треба их и даље подстицати (коришћење тоалета, ноше, 

самостално прање и брисање руку, брисање носева, распремање столова након оброка, 

самостално скидање одеће и изување као и делимично облачење, а код поједине деце 

потпуно). 

Деца су међусобно емотивно везана, радују се доласку друга или коментаришу 

недолазак неког детета. Јављају се сукоби које некада сами решавају а некада се ми 

укључимо. Задате налоге углавном извршавају иако је некима потрбна подршка и помоћ. 

Најдоминантније су имитативне игре, али ништа мање и игре уз музику са одређеним 

покретима или певушењем. Коришћење водених и темпера боја за децу представља право 

уживање. Користили су и тесто, пластелин, папир, вату, зрневље, вуницу, гранчице, песак  

- разне текстуре су им биле доступне. 
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Пажња је све дужа, питања све чешћа као и изјаве деце. Говор је све богатији, 

садржајнији са употребом придева и глагола, са све дужим реченицама. Једна група деце 

воли да прича и исприча своје доживљаје, да преприча причу или бајку. Јавили су се и 

први елементи драматизације, али још увек унутар групе. Још увек нису опуштени пред 

скупом иако смо имали наступе пред старијим друговима-репродукција песме и игре је 

различито приказана. 

У сређивању играчака и собе скоро сва деца учествују- утичу на друга позивајући 

га на тренутни задатак. Воде рачуна једни о другима када се нађемо на отвореном. Са 

родитељима је остварена одличну сарадња преко вибер групе као и путем личног контакта 

приликом довођења или приликом одвођења деце. Родитељи су задовољни уоченим 

напретком деце о чему често говоре. Укључују се у реализацију задатака које им 

проследимо уз поштовање мера прописаних поводом присуства корона вируса. 

Анализирајући напредовање и развој сваког детета можемо констатовати да развој 

код сваког детета тече у складу са календарским узрастом. Сва деца ходају, најмлађи 

видно напредовали у успостављању стабилности. Такође је напредак евидентан и када је у 

питању развој фине моторике и координације око-рука. Игра деце је појединачна, 

повремено у пару и све присутнија је симболичка игра. У току игре деца учесталије 

користе говор у комуникацији. Може се запазити и емпатија према вршњацима што још 

више обогаћује и оплемењује њихове односе. 

2.2. Реализација програма предшколског образовања и васпитања деце 

од 3 године до укључивања у програм припреме за полазак у школу 
 

Васпитно-образвни рад у септембру и прве недеље октобра месеца био је 

прилагођен у потпуности деци и циљу прилагођавања новонасталим условима, новом 

простору и новим адаптацијама деце која су по први пут у нашој установи, као и деци која 

су из јаслених група прешле у васпитне. Васпитно-образовни рад васпитних група наше 

Установе реализује се у једној млађој, једној средњој и две мешовите васпитне групе. 

План адаптација је био добро осмишљен и у договору са родитељима направљене 

су листе приоритета адаптација. Адаптације су протекле без проблема на велико 

задовољство деце, родитеља и васпитача. 

У сва три објекта уследило је обележавање Дечје недеље у свим групама. Слоган 

Дечје недеље је био: „Подељена срећа, два пута је већа“. Током ово недеље реализован је 

богат програм активности који је деци омогућио радост и уживање. Стварани су услови и 

ситуације да се деца различитог узраста међусобно друже, долазе у контакт и стичу 

различита нова искуства и сазнања. Деца су се опробала у разноврсним физичким 

активностима где су показала своју спретност и такмичарски дух. Током ове недеље је 

реализован богат програм, активности којесу реализоване деци су пружале задовољство и 

уживање.  

Први дан дечије недеље је биорезервисан за дечија права, где се у раду користио 

„Буквар дечијих права“ (Љ.Ршумовић). Недељу смо започели активностима усмереним на 

подсећање деце на смисао Дечије недеље и то кроз стихове Љубивоја Ршумовића – 

„Буквар дечјих права“:, рецитовани су стихови из Буквара и певале се песме о другарству. 

Разговарали смо о правима, читали рецитације и научили рецитацију „Имам право“. Сам 

почетак Дечије недеље смо о бележили пуштањем балона у ваздух са цедуљицама на 

којима су била исписана дечија права. Затим смо ђускали и певали песме о другарству. 
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Другог дана деца су сликала темперама и воштаним бојама. Трећи дан, био је 

спортски дан. За децу је припремљен полигон спретности, који је деци био прави изазов и 

изазвао одушевљење код деце. Четврти дан био је „Дан када се делила срећа“! Сви су 

свима делили поклоне, Установа деци и деца деци у групи. Деца су донела по једну 

играчку за радну собу, а у посету нам је дошао председник општине у пратњи наше 

директорке и донели играчке за децу. Пети  дан Дечје недеље у ПУ „Лане“ био је посвећен 

манекенству и нај фризурама. У сва три објекта мали манекени су са уживањем 

дефиловали по уређеним модним пистама а креације фризура биле су изванредне. Свако 

дете је добило медаљу за учешће на ревији. 

Након успешно реализованих активности током Дечије недеље прва тема коју смо 

почелиреализовати била је „Јесења чаролија“. Наведена тема је била обогаћена веома 

лепим садржајима као што су јесен на селу, јесењи плодови, зимница, јесен у шуми, јесен 

на пијаци. Како би деца могла да истражују и да сами уоче промене које се дешавају у 

природи и да сами доживе ту јесењу чаролију излазили смо напоље скоро сваког дана. 

Шетње су нам биле плодоносне јер би увек налазили неки занимљиви лист, шишарку, 

орах, а у оближњој њиви бундеву и кукуруз. Током ове теме смо екпериментисали бојама, 

разним печатима од кромпира и јабука, осликавали и пресовали лишће. Поред 

индивидуалних урађено је и доста групних радова. 

Обележени су Дани здраве хране и чистих руку у присуству директорке и 

медицинскесестре на превентиви. Свакодневно смо читали приче, рецитације, нтц 

рецитације која су деца и научила са уживањем. У овом периоду смо такође обратиле 

пажњу и на правилан физички развој деце. На нивоу објекта „Маслачак“ реализовали смо 

и посебан облик рада- „Обележавање међународних дана“. Радионице су биле веома 

креативне и поучне за децу, деца су увек радо прихватала понуђене садржаје, родитељи су 

помагали у набавци средстава за релизацију истих. 

Наредна тема која је реализована била је „Снежна краљица“. Током реализације 

оветеме код деце смо прошириле знања о зими као годишњем добу и о 

битнимкарактеристикама исте. Уочавали смо основне одлике зимског времена, како се 

људи облаче, шта раде животиње и говорили о томе шта деца воле да раде највише зими. 

Научени су нови стихови, прочитане приче о зими и Деда Мразу. Деца су се марљиво 

спремала за долазак Деда Мраза, нацртали и насликали пуно ликовних радова и 

наравнописали писмо за Деда Мраза. 

Теме рада смо бирале на основу дечјих интересовања, промена у природи, и у 

окружењу, као и на основу актуелних дешавања. Током реализовања свих тема обележиле 

смо са децом све битне датуме и догађаје, припремали се за новогодишње и божићне 

пазнике. Деци је нуђено богатство садржаја и активности где је свако дете могло да 

задовољи своје потребе и интересовања. Велику радозналост деца су показала за само 

људско тело, органе, њихов изглед и функцију, очување здравља, личну хигијену, 

породицу.  

Кроз рад са децом, деци је нуђен разноврстан материјал за рад, сваку тему пратиле 

су обраде нових песама и прича о истима, проширивана су дечја знања и деца су стицала 

нова разноврсна искуства. У недостатку правог снега са децом смо правиле вештачки 

снег, што је код деце изазвало велику радост. Велики значај придаван је развоју говора, 

логичком мишљењу, подсицању крупне и ситне моторике, као и правилном физичком 

развоју. Посматрањем смо уочиле да један број деце има неправилну артикулацију и 

дискриминацију гласова, скроман фонд речи и недовољну вербализацију.  
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Деци смо пружале могућности и  прилике да измишљају нове приче, да стварају 

приче на основу слика, као и да драматизују приче које смо обрађивали. Деца су се поред 

драмског исказа изражавала и кроз музику и покрет, певањем, свирањем, стварањем и 

плесом. Поред ових активности, са децом је доста рађено и на стицању културно 

хигијенских навика, као и на осамостаљивању деце.  

Родитељи су нам пружали велику подршку и помоћ у реализацији активности 

доносећи нам разноврсне материјале за рад са децом, укључивали су се и лично у 

реализацији појединих активности, тако да је сарадња са породицом била на врло високом 

и позитивном нивоу, на опште задовољство деце, родитеља и васпитача. 

У другом делу радне године реализоване су следеће теме рада: „ЧОВЕК“, 

„ОСЕЋАМ“ , „У ПРОЛЕЋЕСВЕ СЕ БУДИ“, „ЗАНИМАЊА ЉУДИ“, „У СУСРЕТ ЛЕТУ“. 

Обрађујући тему „Човек“ проширили смо дечја сазнања о човеку као припаднику живог 

света. Деца су показала шта све могу да раде рукама и ногама и чему им служе, како 

изгледају унутрашњи органи и коју функцију имају у нашем организму. Подстицали смо 

значај хигијене и шта она представља за целокупно здравље. 

Деца су свакодневно била физички активна у холу вртића и дворишта а тиме смо 

наглашавале значај бављења спортом и физичким активностима и ставиле акценат на то 

колико утичу на правилан раст и развој деце. Уз помоћ родитеља, интернета, 

енциклопедија и часописа проширили смо знања деце и о прачовеку. Такође је свако од 

детета представио своју породицу и донео породичне фотографије у вртић. У овом 

периоду обележили смо и Светски дан жена у холу вртића заједно са другарима из 

осталих група. Деца су певала и рецитовала а мамама и бакама су код куће однели 

честитке и поклоне (огрлицу и брош) коју су сами израдили на ликовно-креативној 

радионици. Са родитељима смо свакодневно комуницирале путем Whats-app групе на 

којој су упознати са свим дешавањима из групе. 

Током реализације теме „Осећам“ фокусирали смо се на емоције и расположења 

која се јављају код деце. Деца су их одлично препознавала и именовала и уз помоћ нових 

игара: исцртавање емотикона у гризу, точак емоција, а потом смо направили и наш пано за 

умиривање са сличицама, искористивши као материјал за вебинар који је презентован од 

стране наше Установе у склопу обуке за нове основе програма. 

Након тога, фокус смо ставили на све промене у природи које са собом носи ново 

годишње доба-пролеће. Пуно времена смо проводили у природи и посматрали њено 

буђење. Сликали смо темперама, користили воштани пастел, дрвене бојице и фломастере 

што је деци представљало посебно уживање и задовољство. Реализујући ову тему рада, 

успели смо да другарство и емпатију код деце подигнемо за један „степеник“ више. 

 Наредна тема која је рализована је „У свету уметности“. Деца су са уживањем 

овладала многим техникама ликовног изражавања, учила о основној подели музичких 

инструмената, њиховом звуку, распознавању звука, а чак смо и правили одређене музичке 

инструменте.Родитељи су једне недеље имали задатак да напишу причу на тему „Ја као 

јунак приче“, у којој су главни јунаци прича била њихова деца. Те недеље смо свакога дана 

изводили по два васпитаника који су јунаци својих прича и пред целом групом читали 

приче. Због тога су се осећали важно, чиме смо унапредили дечје самопоштовање. У 

недељи када смо радили „Музику на сцени“, сваког дана смо доносили други инструмент, 

показивали им како се на том инструменту производи звук, а онда су и они само свирали. 

Научили смо и шта је то народна музика, шта су то народни инструменти и учили народне 

песме. 
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 Обрађивањем теме „У пролеће све се буди“ обогатили смо и проширили знање деце 

о пролећу. Свакодневно смо шетали и боравили на отвореном простору и пратили све 

промене које се дешавају доласком новог годишњег доба. Формирали смо и нашу „мини-

башту“ и тако пратили раст и развој биљака. У раду смо користили разноврсне ликовне 

технике, кроз које су деца изражавала ликовну креативност. Одржана је и ликовно-

креативна радионица, где смо припремили ускршњу декорацију. Затим смо фарбали јаја у 

нашој радној соби и тако се у потпуности припремили за долазак Ускрса. За време 

пролећног распуста, деца су уживала у слободним активностима и играма на отвореном 

простору. Са родитељима је остварена успешна сарадња. 

 Обрађујући планиране садржаје у оквиру теме “Занимања људи“, успеле смо да 

проширимо дечија знања о многим занимањима. Деца су се радо упознала и са занимањима 

људи у нашем вртићу. У овом периоду научили смо прегршт песама и стихова о 

занимањима. 

 Обележили смо и 38. година рада нашег вртића пригодном приредбом у холу 

Установе. Сва деца су била распева и разиграна и видно расположена. У протеклом 

периоду време је било нестабилно па смо мање времена проводили на отвореном простору. 

Сарадња са родитељима је била добра, а огледала се у доношењу материјала за рад, 

индивидуалним разговорима као и информисању родитеља о комплетном ВОР-у путем 

Whats-app групе (снимци, фотографије са приредбе, продукти дечијег рада- цртежи и 

ликовне изложбе). 

 Тема коју смо реализовали у овој радној години је „Саобраћај“. Деца су усвојила 

основна знања о подели (врстама) саобраћаја, као и о правилима саобраћаја. У оквиру ове 

теме деца су највише била одушевљена подтемом „Путујемо“. Донели смо пун кофер 

реквизита: капи, рукавица, шалова и грудви од папира како бисмо се играли као да смо на 

Северном полу. Такође смо донели качкете, пешкире, наочаре за сунце, сунцобран, 

шешире и имитирали да смо на плажи. Разговарали смо где бисмо волели да путујемо, 

посматрали глобус, украшавали пано везан за лето, море, плажу...  

 Током реализације теме „У сусрет лету“,успешно смо проширили знања деце о лету 

и променама у природи које је са собом донело ново годишње доба. Сва деца са великим 

нестрпљењем чекају летњи распуст, радују се летовању у путовањима. У овом периоду смо 

проширили дечија знања и о саобраћају. Шетали смо често у близини вртића ради стицања 

неопходног искуства за што већи сигурност деце на улици. Учили смо како се прелази 

улица, саобраћајне знакове, радили смо на оријентацији у простору као и познавању своје 

адресе. У оквиру ове теме правили смо саобраћајна средства од картона, раскрснице, 

паркинг за превозна средства. 

 Боравили смо на отвореном простору колико нам је то време дозвољавало због 

честих киша. Усвојили смо пуно песмица и стихова. Одржана је и ликовно-креативна 

радионица, као и родитељски састанак у дворишту вртића уз песму, игру и послужење. 

 Комуникација међу децом је добра, сарађују, комуникација са одраслима је такође 

јако добра. У групи имамо дете које не зна српски језик, али смо му пружили пуну 

подршку како васпитачи тако и деца, тако да се добро уклапа у групу, једино је проблем 

кад не може увек изразити шта жели. Деца су усвојила пуно нових информација, али су 

научила и како да их уклопеи користе да дођу до нових, радознала су, решавају проблеме. 

Мотивишу једни друге на истраживање, тако да једни уче од других, они који су у неким 

сегментима јачи, помажу другима, а други су научили да траже помоћ. 
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 Тражење- прихватање - давање помоћи су веома битни за развој деце нарелацији 

дете-дете. Кроз разне игре и садржаје деца су откривала свет око себе, усвојила навике 

како да очувамо природу и здравље. Усвојили смо основне математичке појмове, развили 

меморију. Радили смо на развоју крупне моторике, деца овог узраста су стално у покрету, 

радили на развоју ситне моторике и координацији око-рука, развијању мишића шаке, као 

основ за правилно држање оловке, концентрације, прецизности и пажње. 

 Због епидемиолошке ситуације сарадња се и даље одвијала кроз свакодневне 

разговоре, преко Whats app групе, преко порука, упитника, брошура, родитељским 

састанцима. Родитељи су обезбеђивали материјал за рад, укључивали се непосредно у 

радионице, имали смо и једну заједничку радионицу поводом обележавања “Дана планете 

Земље“. Одазив родитеља је био добар, сами су обезбедили материјал и средства за 

радионицу. Заједничким снагама смо улепшали двориште вртића за децу и направили ауто-

стазу. Овим поводом родитељ из групе Н. М. поклонио је саднице за вртић. Сарадња са 

породицом је пуна уважавања, разумевања, узајамног поверења. Са родитељима смо 

остварили одличну сарадњу кроз индивидуалне разговоре на пријему деце као и помоћу 

Whats-app групе. 

 

2.3. Реализација Припремно предшколског програма 
 

Припремно предшколски програм реализован је у три групе наше Установе и то у 

групи припремно предшколског програма у објекату „Сунце“, мешовитој васпитној 

старијој групи и групи четворочасовног програма у објекти „Маслачак“.  

У септембру месецу реализоване су адаптације, које су протекле без икаквих 

проблема, јер је план адаптације сачињен тако да деца и родитељи што безболније 

прихвате полазак у вртић. Један број деце остварио је сада први контакт са вртићем и 

оваквим видом социјализације. Кроз план снимања групе и посматрањем деце у периоду 

адаптације уочени су неки од проблема на којима је потребно додатно радити са децом и 

родитељима: развој говора, недовољна физичка активност, неправилно држање тела, 

несоцијализована деца, неразвијене културно-хигијенске и радне навике.  

Током рада са децом у првом периоду радне године посматрањем и снимањем 

група уочени је напредак следећих карактеристика развоја: логичко-математичко 

мишљење, сензорни развој, развој мреже појмова, способност вербалне и невербалне 

комуникације, појам о себи, свест о групи, усвајање друштвених норми, систем вредности 

и личности, каналисање и препознавање позитивних и негативних емоција, моторни 

развој. Физички, интелектуални и социо-емоционални развој задовољавају узрасне 

карактеристике деце. 

Главни циљ нашег рада током ове године је био припрема деце за полазак у школу. 

То је посебно изазовно с обзиром да треба задовољити потребе, жеље и интересовања деце 

– с једне стране, а са друге укључити и реализовати оне садржаје које садржи Припремно 

– предшколски програм. Успеле смо да спојимо и избалансирамо, тако да деца могу да 

закораче у школу сасвим припремљена. У планирању су учествовали: деца, родитељи и 

васпитачи. Родитеље је највише бринуло да се деца припреме за полазак у школу, док су 

васпитачи помно пратили дечија интересовања и потребе. Великим трудом ускладили смо 

то са обавезним садржајем Припремно – предшколског програма. 
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„Дечју недељу“, започели смо под слоганом „Подељена срећа два пута је већа“. 

Садржај нам је био јако богат и занимљив. Након тога започели смо „Јесењу сликовницу“ 

на иницијативу деце у складу о предстојећем годишњем добу. Заједно смо осмишљавали  

и договарали се о дневним активностима. Након тога на ред је дошла тема „Човек“ којом 

су деца посебно била одушевљена и кроз коју смо пуно тога новог научили. Наредна тема 

била ја „Зима и зимске чаролије“ али је нажалост због епидемиолошке ситуације већина 

деце повучена из вртића. Након повратка у вртић наставили смо са темом коју смо 

започели. 

 У другом делу радне године прва тема коју смо обрађивали била је „Ми смо мали 

научници ,истраживачи“. Кроз реализацију ове теме имали смо веома богат садржај, као 

што су: експерименти са ваздухом, експерименти са водом (шта плива, а шта тоне), 

магнетизам, експерименти са наелектрисањем и електрицитетом, игре сенке и светлости и 

звучне вибрације. Ова тема је деци била веома занимљива јер истраживачке активности 

код деце изазивају увек највеће интересовање. Током реализације ове теме сви центри су 

били заступљен, али највише сензорно-истраживачки. 

Следећа тема која је реализована била је „Народно стваралаштво и традиција“. 

Кроз реализоване актвности децу смо упознале са културним и  традиционалним 

вредностима нашег народа, неговале смо говорно стваралаштво, развијале интересовање 

код деце за нашу народну традицију, народне умотворине, рукотворине, обичаје и 

празнике. Богатили смо речник деце кроз пословице, здравице, благослове, ташунаљке, 

успаванке, народне приче и басне. Најјачи утисак на децу је оставило израђивање ћилима 

на донетом раму од куће.  

У објекту „Сунце“ обрађујући тему „Купите карту, пролеће је на старту“ код деце 

смо пре свега употпуниле и прошириле њихова знања о временским променама, као и све 

промене које се дешавају у природи у нашој непосредној околини. Током ове теме био је и 

празник Ускрс па смо тим поводом фарбали и украшавали јаја. Обрађивањем стихова и 

прича богатиле смо речник деце и подстицале што бољи и чистији говор. Научили смо 

доста рецитација по НТЦ систему, који деца обожавају. 

Скоро свакодневно смо увежбавали и грофомоторику. Такође смо обележили са 

сестром на превентивној заштити и Дан планете Земље.Након теме „Купите карту, 

пролеће је на старту“ радили смо „Занимања људи“. Овом темом смо код деце прошириле 

знања о појединим занимањима, а такође смо их упознале са неким старим занатима који 

су им посебно били интересантни. Успеле смо да проширимо знања деце о средствима 

рада која се користе у неким занимањима. Током ове теме деца су се доста бавила 

ликовним активностима, сликала темперама и воденим, цртала, вајала и слично. 

Претпоследња реализована тема ове радне године била је „Саобраћај“. Што се ове 

теме тиче овде смо акценат ставиле на безбедност деце на улици, тј.у саобраћају. Па смо у 

складу са тим учили како се безбедно прелази улица, шта нам неки саобраћајни знакови 

показују и све научено смо и примењивали тако што смо често шетали у околини вртића 

ради стицања потребног искуства у саобраћају које је највише потребно будућим 

првацима. 

Утицале смо на развој свих мишићних група честим физичким активностима и 

излажењу у двориште вртића. У овом периоду смо припремали и приредбу за Дан вртића, 

за коју смо научили доста рецитација и музичких композиција. У јуну смо реализовали 

тему „Ближи се, ближи лето, а школа нас зове...“. 
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Реализујући садржаје успеле смо да проширимо знања о предстојећем годишњем 

добу и његовим карактеристикама. Свакодневно смо подстицале развој говора трудиле се 

да негујемо културу изражавања у свим активностима. 

Деца из објекта „Сунце“ и „Маслачак“ била су у посети основној школи „Угрин 

Бранковић“  где су деца упознала будућу учитељицу, директора као и сам простор школе 

у којем ће деца од септембра боравити. Током овог периода припремали смо наступ за 

фестивал традиционалнх игара и модерног плеса који се ове године одржао онлајн због 

актуелне пандемије, где смо освојили диплому за нај кореографију. Након фестивала 

припремали смо приредбу за родитеље на којој смо приказали само део онога што смо 

радили током године, родитељи су били одушевљени, дружење са њима је протекло у 

одличном расположењу. Наступ пред родитељима је најбоља завршница коју смо могли 

имати за крај радне године. 

Сарадња са родитељима је била на завидном нивоу, увек су били отворени за сваку 

сарадњу, доносили сав потребан материјал као и средства за рад. Сарадња са друштвеном 

средином није била богата као протеклих година због актуелне пандемије, али смо 

остварили сарадњу са порталом е-Кучево, ОШ „Угрин Бранковић“, домом здравља, ПУ 

„Љубица Вребалов“ и Удржењем васпитача „Васпитач плус“ који су организатори 

фестивала на којем смо учествовали и Сарадња са породицом била је на завидном нивоу, 

родитељи су се одазивали родитељским састанцима, акцијама, радионицама, 

индивидуалним разговорима, укључивали су се у великом броју у реализацију посебних 

обила рада- Еколошка секција и Едукација родитеља, ангажовали су се у обезбеђивању 

потребног прибора, материјала и средстава за рад са децом. 

Сарадња са родитељима остварена је у свим сегментима. Сарадња са друштвеном 

средином реализована је у складу са потребама гупе и планом Установе, кроз посету 

Основној школи „Угрин Бранковић“, различитим установама у граду, учешћем на 

различитим ликовним конкурсима и културно - уметничким и спортским 

манифестацијама. 

2.5. Остали облици рада 
 

Додатни програми су они којима се остварују одређени циљеви и активности ради 

подстицања дечјег развоја и стицања искустава у одређеној области. Током радне 

2020/2021. године на Васпитно образовном већу договорено је да се у објектима “Сунце” и 

“Цврчак” реализујеликовно-креативна радионица, а у објекту“Маслачак” Едукација 

родитеља-радионице и предавања за едукацију родитеља-подршка родитељству.  

 

2.5.1. Ликовно-креативна радионица 
 

Током радне 2020/2021. године план и програм ликовно креативне радионице је 

реализован пратећи дечија интересовања као и актуелна дешавања у нашој Установи. 

Радионице су се реализовале у сарадњи са родитељима где су доносили потребан 

материјал за рад, као и у сарадњи и договору са васпитачима. Велике смернице у раду дао 

нам је и ликовни уметник, сликар Милан Глозић. 
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Радионице су за циљ имале едукативни карактер, где су деца кроз машту и 

креативност допринела бољој комуникацији кроз игру и своје ликовно стваралаштво 

истакла разноврсним ликовним техникама и природним материјалима. Деца су на тај 

начин стварала нова уметничка дела доприносећи развоју координације покрета и осећају 

припадности групи. 

У току радне 2020/2021. године одржано је 5. ликовно-креативних радионица на 

нивоу објекта „Сунце“у којима су учествовала сва деца из свих васпитних и јаслених 

група уз поштовање свих епидемиолошких мера. Занимљиве и разнолике, прилагођене 

дечијем узрасту и интересовањима, теме су биле следеће: 

- „Јесења разгледница“(одржана 21.10.2020.) 

- мозаик од пиљевине, где су деца обојену пиљевину у бојама јесени лепила 

дрвофиксом на картон. 

- „Слике од шаше-колаж“ (одржана 25.11.2020.) где су деца у раду користила 

осушене листове кукуруза,траке и дрвофиксом лепила тканине на дебље картоне. 

- „Израда накита и медењака поводом 8. марта - Дана жена“ (одржана 01.03.2021.) 

фарбање, осликавање и лакирање. 

- „Израда Ускршње декорације од стиропора“ (одржана 26.04.2021.). Ураду је 

коришћен стиропор, стиродур, скалпел, темпере боје. 

- „Цртање кредама у боји на бетону“ у дворишту вртића. 

Током одржавања ликовно-креативних радионица сва деца уживала у раду, била 

активна и заинтересована за рад, развијала машту и креативност што се може и закључити 

по фотографијама које смо редовно слали родитељима на whats-app иviberгрупе. 

 У објекту „Цврчак“ прва ликовно – креативна радионица одржана је 30. 10. 2020. 

године у 9 часова. Основни циљ ликовно – креативне радионице је био да код деце 

подстиче машту, креативност, интересовање и љубавпрема уметности. Кроз ову 

радионицу деца су примењивала две ликовне технике, и то сликање темеперама и 

лепљење пиљевине на изрезане листиће од хамера у боји. Деца су кроз ове активности 

развијала ситну моторику, визуелно запажање и уживала у личном креативном изразу. 

Васпитачи су припремили конструкцију од дрвета коју су обложили пак папиром и 

формирано је дрво на коме су деца заједно са васпитачима лепила листиће и овим 

продуктом смо оплеменили наш јесењи кутак у холу. 

Друга ликовно-креативна радионица је одржана 26.11.2020. године у 9 часова. 

Израђена је кућица од картона коју су деца заједно са васпитачима украшавала.Основни 

циљ ове радионице је био да се направи креативан продукт који ће оплеменити нови 

зимски и новогодишњи кутак унашем вртићу. 

Трећа ликовно – креативна радионица одржана је 16.12.2020. године у 9 часова. На 

овој радионици, која је одржана у сусрет зимским празницима, деца су имала прилику да 

израде новогодишње честитке, упакују и украсе поклоне, украсе јелку ухолу и декоришу 

простор. Кроз израду честитки и кроз декорацију, деца су оживела прави дух празника. 

Четврта ликовно – креативна радионица одржана је 26.02.2021. године у 9 часова. 

Радионица која је била посвећена 8. марту одржана је у соби мешовите васпитне групе, 

присуствовали су васпитачи, медицинске сестре васпитачи, деца мешовите васпитне и 

деца јаслене васпитне  групе. Радионицу смо започели песмом о мами и плесом. Деци су 

понуђени материјали и свако дете је могло да бира на који начин ће израдити поклон за 

маму. Циљ нам је био да укажемо на нешто што је важно у животу сваког појединца, а то 

је да воли и да буде вољен.  
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Пета ликовно – креативна радионица одржана је 25.03.2021. године у 9 часова. 

Ликовно - креативна радионица одржана је у холу вртића. На радионици су присуствовали 

медицинске сестре васпитачи, васпитачи и деца мешовите васпитне и мешовите јаслене 

групе. Радионицу смо започели песмом и раличитим облицима кретања кроз ходник 

вртића. Циљ нам је био да уредимо и оплеменимо заједнички простор као би деци био 

занимљивији при доласку и одласку кући, као и у току дана. На радионици су коришћени 

различити материјали као што су: колаж папир, папирне траке, фломастери, папири у боји, 

маказе. Деца су поставила у ходник резане облике и заједно са васпитачима лепили. 

Атмосфера је била весела и мотивисала је децу на рад. 

Шеста ликовно – креативна радионица је одржана 26.04.2021. године у 9 часова. 

Радионица је одржана у соби мешовите васпитне групе. Кроз разне ликовне активности 

циљ нам је био да приближимо традиционални начин обележавања Ускрса, обичаја и да 

науче неке нове технике. Радионицу смо започели ускршњом песмом и рецитацијама о 

Ускрсу. Као што обичај налаже, прво смо офарбали црвено јаје које ћемо чувати до 

следеће године. На радионици су коришћени различити материјали за украшавање 

(шљокице, темпере, листићи, фарбе за јаја, гел боје и луковина). Осликана јаја су 

изложена у холу вртића и на улазу у вртић, како би родитељи могли да виде радове деце. 

Седма ликовно – креативна радионица одржана је 27.05.2021. године у 15 часова и 

30 минута. На радионици су присуствовали васпитачи, медицинске сестре - васпитачи, 

деца мешовите васпитне групе, деца јаслене групе и родитељи. Материјали које смо 

користили на радионици су: аутомобилске гуме, пањеви, дрвене облице, дрвене гредице, 

жица, шрафови, четке, дрвене палете, фарбе за метал и дрво. Главни задатак радионице са 

родитељима и децом био је уређење дворишта вртића. Поставили смо аутомобилске гуме 

у делове дворишта од којих је направљен трактор и брод. Од пањева је направљен сто и 

столице, а од палета је направљена кућица и двосед. Од дрвених облика направљен је 

пешчаник. Осим добре воље и алата, родитељи су донирали боје и палете. Деца су 

посебно уживала и дала свој допринос и заједно учествовала са родитељима у фарбању 

гума. 

Координатор за ликовно-кративну радионицу 

Данијела Стокић-објекат „Сунце“ 

Слађана Благојевић – објекат „Цврчак“ 

2.5.2. Едукација родитеља: 
 

 На почетку радне године, након одржаних родитељских састанака добили смо 

повратну информацију од родитеља да су заинтересовани да у току ове радне 2020/2021. 

године наставимо са Едукацијом родитеља као посебним обликом рада. Родитељи су били 

заинтересовани да стекну нова знања о психофизичком развоју деце и односима у 

породици, као и о актуелним темама у друштву које директно имају утицај на породицу. 

 С обзиром да се Светски и Међународни дани обележавају широм света одлучили 

смо да и у нашој установи посебну пажњу посветимо свим значајним датумима и то у 

сарадњи са родитељима и децом. Суштина обележавања ових дана јесте да се деца играју, 

образују, васпитавају, здраво, срећно и безбедно живе. Овај посебан облик рада има за 

циљ да допринесе стицању искуства деце, родитеља и васпитача о разноврсним и 

различитим животним темама: екологији, здравој храни, правилима понашања, планети 

Земљи, једнакости деце. 
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Садржај који смо реализовали обухватио је активности које подстичу код деце све 

аспекте развоја (физичке, ликовне, музичке, драмско-језичке, истраживачке.....). 

Радионице су осмишљене тако да свако пронађе своје поље интересовања. 

- Дан здраве хране смо облежили кроз радионице: Изражавање покретом и гласом уз 

песму „Парадајз“, „Погоди по изгледу“- едукативни постери, ликовне активности- 

колаж, отискивање, манипулативно-перцептивне игре (уметаљке воћа) и кроз полигон 

(игре спосртко-забавног карактера).  Сарадња са родитељима остварена је преко паноа 

за обавештавање, изложбом дечијих радова и информисањем путем друштвених 

мрежа. 

- Дан чистих руку, међународни Дан чистих руку у ПУ „Лане“ обележен је различитим 

активностима и радионицама а све у циљу подизања свести о потреби честог прања 

руку с посебним освртом на актуелну епидемиолошку ситуацију изазвану пандемијом 

коронавируса. Организовани су и посебни облици рада усмерени на едукацију деце и 

родитеља. Тако су одржане радионице: „Разговарају две рукавице“, сензорне 

активности – деца перу „прљаве“ руке у шкољци, певана је песма „Пери руке“, 

одржане ликовне активности кроз групне радове и радионица „Пена до неба“, 

васпитачи за децу. 

- Дан планете Земље обележен је тако што су у преподневним часовима, деца са 

васпитачима организовала бројне активности посвећене Дану планете – цртала су, 

играла се у песку, скупљала покошену траву и од ње правили разна мала уметничка 

дела али и предочила какву планету желе и како би, по њима, било најлепше уредити 

њихов објекат и двориште. Родитељи су уложили максимални труд по подне, да 

остваре жеље своје деце. Обезбеђен је потребни материјал, па су родитељи радили док 

дечије окружење није заблистало. 

- Дан жена, среће и поезије, обележен је кроз радионица где су настали креативни и 

занимљиви дечији радови. Деца, васпитачи и родитељи су заједничким учешћем 

припремили честитке и поклоне за маме.  

- Дан за екологију душе је био дан где смо организовали радионицу са родитељима на 

отвореном.  

- Дан сунца птица и дрвећа, лично и путем друштвених мрежа сви родитељи 

обавештени су о планираној радионици. Родитељи су узели учешће у изради кућица за 

птице, заједно са својом децом. Радиоицу смо започели покретном игром уз песму 

„Врапчићу, врапчићу“. Након тога уследико је сликање на самопријањајућој фолији 

темпера бојама и четкицама и групни рад „Сунце“ (прскање бојама). Након тога 

уследила је сензорна активност са природним материјалима (жито, кукуруз, пасуљ). У 

оквиру радионице имали смо и активност заливања и неге биљака у дворишту 

установе 

Због епидемиолошке ситуације родитељи нису увек били директни учесници у 

активностима које су се реализовале унутар објекта. Информисали смо их путем наших 

WhatsApp група о свим планираними реализованим дешавањима у вртићу а дечије 

продукте могли су да виде и на уређеној изложби које смо постављали увек на видно 

место. Такаође смо им прослеђивали фотографије, снимке и дечије продукте на нашим већ 

формираним групама. 

Тим за реализацију посебног облика рада  

Медицинске сестре-васпитачи, васпитачи, стручни сарадник и директор Установе 
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2.6. Остале активности 
 

Велики број активности био је планиран за релизацију током радне 2020/2021. 

године, међутим услед ванредних мера готово све активности биле су отказане или 

одложене. У периоду од септембра до 16.06.2021. године наша Установа је учествовала 

на: 

 

− Фестивалу „Традиционалних и модерних плесова“ на нивоу браничевског округа; 

 

Деца наше Установе припремала су и учествовала у следећим приредбама и наступима:  

− Зимска чаролија; 

− Ускршња радионица; 

− Програм за „Дан вртића“, носиоци програма су биле старије васпитне групе са 

учешћем млађих васпитних група и јасленаца; 

 

Значајно је поменути и следеће активности: 

− Обележавање Дечје недеље на тему „Подељена срећа, два пута је већа“; 

− Учешће деце у ликовним конкурсима у оквиру обележавање Недеље дојења и 

Недеље хигијене уста и зуба; 

− Дан чистих руке; 

− Учешће на наградном конурсу Поште Србије „Пиши Деда Мразу“; 

− Учешће на наградном конурсу „Железница у очима детета“ 

− Учешће на Новогодишњем ликовном конкурсу Центра за културу „Вељко 

Дугошевић“ 

− Учешће на Ускршњем ликовном конкурсу Центра за културу "Драган Кецман" 

Кучево, ликовна изложба дечјих радова поводом Ускрса 

− Завршна свечаност реализована у оквиру установе и група. 

 

Оно што је још потребно истаћи јесте: 

− Тим васпитача је радио на изради рада и презентацији истог на сусретима 

медицинских сестара васпитача; 

− Стручни сарадник-педагог је прошао обуку за примену WANDA метода. 

− Покренут је  пројекат "Озелени Све(с)т" у сарадњи са Зелена оаза- Кучево. 

− Постали смо део хуманитарне организације „Чеп за хендикеп“ 
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2.7. ИЗВЕШТАЈ КООРДИНАТОРА ЗА ХОРИЗОНТАЛНУ РАЗМЕНУ 
ПРОЈЕКАТ „ПРЕДШКОЛСКА ОНЛАЈН ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА – 

УЧИМО И МЕЊАМО ПРАКСУ“ 
У оквиру пројекта Предшколска онлајн заједница учења – учимо и мењамо праксу 

који реализује Центар за интерактивну педагогију (ЦИП Центар) у сарадњи са УНИЦЕФ-

ом и Министарством просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР) свака ПУ 

именовала је координатора/координаторку за хоризонталну размену (КХР). Обука за 

координаторе под називом “Различити облици хоризонталне размене у оквиру ПУ” која се 

организује на даљину путем ЗУМ платформе у трајању од два сата одржана је 25. 

фебруара од 15 до 17 часова након које је такође у нашој Установи,  тачније 03.03.2021. 

године одржан састанак Тима за професионални развој где је договорено да координатор 

за хоризонталну размену буде члан овог Тима и да ће се све одлуке у вези хоризонталне 

размене доносити у сарадњи са члановима Тима.  

Овом приликом је одржана и презентација осталим члановима Тима под називом 

Хоризонтално учење - хоризонтална размена кроз коју су сви чланови Тима упознати са 

самим појмовима Хоризонтално учење и хоризонтална размена, корацима кроз које ће се 

она одвијати и реализовати, вебинарима који ће се одржати, као и брошурама за родитеље 

које је израдио Центар за интерактивну педагогију у сарадњи са УНИЦЕФ-ОМ и МПНТР. 

Целокупна обука за координаторе хоризонталне размене пренесена је колегиницама кроз 

ову презентацију. Кроз комуникацију са организаторима пројекта информисани смо да 

наша Установа треба да се представи са три презентације на теме које су понуђене: 

1. Тема: Подршка социјално-емоционалном учењу деце предшколског узраст; 

2. Тема: Дигитални алати у функцији професионалног развоја; 

3. Тема: Подршка добробити и резилијентности деце предшколског узраста; 

4. Тема: Васпитавање деце предшколског узраста пружањем подршке и 

успостављањем правила;  

5. Тема: Подршка породицама са децом предшколског узраста из осетљивих група; 

6. Тема: Креирање стимулативних прилика з развој и учење деце узраста до три 

године (тема намењена медицинским сестрама васпитачима и стручним 

сарадницима); 

Након ових информација одржани су радни договори по објектима где су 

предложене теме којима би смо се представили. Ове информације су прослеђене Тиму где 

је и одлучено да ће се наша Установа представити кроз презентације на теме:  

1. тема: Подршка социјално-емоционалном учењу деце предшколског узраста;  

4.тема: Васпитавање деце предшколског узраста пружањем подршке и 

успостављањем правила; 

6 тема: Креирање стимулативних прилика за развој и учење деце узраста до три 

године (тема намењена медицинским сестрама васпитачима и стручним сарадницима); 

За ауторе прве две теме договорено је да буде Тим васпитача, док је за шесту тему 

договорено да су аутори Тим медицинских сестрара-васпитача. 4. март 2021. године са 

почетком у 9 часова, координатор Сузана Живановић присуствовала је састанку 

„Различити облици хоризонталне размене у оквиру ПУ” који је организован на даљину 

путем ЗУМ платформе у трајању од два сата где су договорени даљи кораци о формирању 

онлајн заједнице учења предшколаца и хоризонталним разменама по темама за које смо се 

определили са другим предшколским установама. Наша установа је пријавила три теме 

којима ће се представити на вебинарима.  
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На посебном састанку Тима за професионални развој, у сарадњи са координатором 

за хоризонталну размену на којем су присуствовали сви васпитачи и медицинске- сестре 

васпитачи договорено је о томе како ће даље тећи реализација планираних активности и 

када ће се одржати радни договори. Васпитачи и медицинске сестре васпитачи су 

договорили да на нивоу група аутора одрже састанке у наредним данима и осмисле 

презентације. На састанцима је договорено да презентери буду следећи: 

1. тема: Подршка социјално-емоционалном учењу деце предшколског узраста –

презентери Сузана Илић и Сузана Живановић. 

4. тема: Васпитавање деце предшколског узраста пружањем подршке и успостављањем 

правила – презентери Елизабета Унгурјановић и Светлана Станојевић 

6. тема: Креирање стимулативних прилика за развој и учење деце узраста до три 

године (тема намењена медицинским сестрама васпитачима и стручним сарадницима – 

презентери Милина Петровић и Олга Јаковљевић. 

Приликом састанка васпитача и састанка медицинских сестара васпитача договорен је 

оквирни садржај презентација, а затим су презентери наставили рад на осмишљавању и 

изради самих презентација. У овоме су доста помогле и колегинице васпитачи и 

медицинске сестре васпитачи. Делегирани васпитачи/медицинске сестре васпитачи за 

сваку изабрану тему су осмислили и израдили презентације под називима: 

- „Осећам себе и друге“ презентација прве теме, 

- „Подршка и правила“ презентација четврте теме, 

- „Шта све може једна стаза“ презентација шесте теме.  

Презентације су били примери из праксе који су се односили на активности са децом, 

док је било понуђено да се односе на активности са децом, рад са родитељима, примере 

стручног усавршавања реализованог на нивоу установе и сл. Презентације су се радиле у 

формату који нам је доставио ЦИП. Садржај презентације је такође организован према 

питањима договореним на састанку, а касније прослеђени мејлом. Даља комуникација о 

презентацијама наставила се путем мејла са фацилитаторима вебинара на којима смо 

учествовали. 
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3. ИСХРАНА ДЕЦЕ 

 
У току радне 2020/2021. године у Установи је поклањана значајна пажња квалитету 

исхране деце. Деци су обезбеђена три оброка, доручак, ужина и ручак. Сваки од објеката 

Установе има своју кухињу, где се припремају оброци, уз примену Правилника о 

нормативима исхране деце у установама за децу.  

3.1. Извештај сарадника за израду јеловника 
 

Исхрана у ПУ „Лане“ планира се у складу са Нормативом друштвене исхране у 

условима колективног смештаја што подразумева да су обезбеђене адекватне нутритивне 

потребе уз поштовање принципа правилне исхране, избегавање грешака, стицање 

позитивних хигијенских навика и утицаја уз корекцију постојећих дефицита и суфицита у 

породичној исхрани. При планирању исхране у ПУ „Лане“ узимају се у обзир следећи 

критеријуми: узраст за који се планира, број деце одређеног узраста, дужина боравка деце 

у колективу, дневне енергетске потребе према узрасту, правилан одабир намирница, 

хигијенска и здравствена исправност намирница као и сезонска заступљеност намирница 

које својом биолошком вредношћу задовољавају потребе деце. 

Свакодневно се спроводи комплетна дезинфекција и чишћење кухиња у сва три 

објекта (апарата, радних површина и прибора за служење оброка). У редовној контроли 

коју спроводи Завод за јавно здравље узимају се микробиолошке и хемијске анализе 

узорака намирница и готових оброка, као и брисеви са посуђа и опреме. Санитарни 

преглед запослених у кухињама се обавља по устаљеном ритму на сваких шест месеци. 

Узорци свих припремљених оброка чувају се у стерилним посудама 72 сата по 

прописаним мерама. 

Остварена је изузетна сарадња са Заводом за јавно здравље, редовно се спроводе 

све мере и савети, па се на тај начин постиже унапређење, максимална сигурност у раду и 

самим тим чува се здравље деце. Током ове године нисмо имали децу којој би се 

прилагођавала исхрана из здравствених разлога на основу мишљења педијатра или лекара 

друге специјалности. 

САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ – на сајту Установе као и на информативним 

паноима у сва три објекта родитељи добијају информације о актуелним јеловницима сваке 

недеље, како би могли да прате оброке које деца добијају. 

 

Сарадник за израду јеловника:  

Дијана Бешина 
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4. ПРЕВЕНТИВНО ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

Превентивна здравствена заштита има за циљ обезбеђивање оптималних услова за 

физички, интелектуални и социјални развој деце узраста од 1- 6,5 година. Акценат је 

стављен на исхрану, негу, хигијену, стицање одговарајућих културно-хигијенских навика, 

раћење, напредовање и развој деце. 

Радну 2020/2021. годину започели смо и завршили са пооштреним мерама за 

сузбијање и ширење COVID19. Наставили смо током целе радне године у сва три наша 

објекта да децу примамо на улазу без уласка родитеља у објекат. На самом пријему деци 

се мери телесна температура, дезинфикује обућа и руке. Исти принцип је и за све раднике 

при доласку на посао.  

На почетку радне године сви родитељи су били обавезни да за своју децу донесу 

здравствене потврде од педијатра, како би радну годину отпочели са здравом децом. 

После сваког изостанка из вртића била је потребна нова здравствена потврда за боравак у 

колективу. Како би смо у овим мерама истрајали имали смо велику подршку родитеља 

који су схватили озбиљност ситуације.  

Сарадња са Домом здравља Кучево је непрекидна и одлична, у сталном сам 

контакту са педијатром како би имала бољи увид у здравствено стање наше деце.  

Хигијена објекта се спроводи савесно и по пооштреним мерама. Холови се 

дезинфикују после пријема деце и сваког поновног изласка у хол. Дечија постељина се 

мења два пута недељно. Хигијена кухиње се спроводи редовним дезинфекцијама радних 

површина, судова, подова... 

Радне собе и купатила се свакодневно бришу и дезинфикују. Сви радници носе 

своју радну униформу, радну обућу као и заштитне маске.  

Крајем новембра и почетком децембра имали смо прве случајеве инфекције 

COVID19 код радника. Оболели су прошли са блажом клиничком сликом и без 

компликација.  

Током радне године наручивали смо дезинфекциона средства за одржавање 

хигијене објекта као и средтства за дезинфекцију руку.  

Сви радници који подлежу санитарном прегледу имали су организоване прегледе 

два пута годишње (децембар, јун). 

Одлична сарадња са ЗЗЈЗ Пожаревац која сваког месеца обилази наше објекте и 

проверава исправност хране као и хигијену у кухињама.  

У току радне године два пута је урађена дезинсекција и дератизација и више пута 

дезинфекција свих просторија у сва три наша објекта. Дворишта су третирана препаратом 

за сузбијање крпеља.  

Током године са децом су обележени важнији датуми: 15. октобар Светски дан 

чистих руку; 16. октобар Светски дан здраве хране; 22. април Дан планете Земље. 

Праћен је раст и развој све деце. 

Ову радну годину завршавамо успешно са надом да ће следећа бити лакша и боља. 

 

Медицинска сестра за превентивну здравствену заштиту:  

Симеоновић Тања 
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5. САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ 
 

Укључивање чланова породице у живот и рад Установе, од великог је значаја, како 

за богаћење процеса учења који се одвија у вртићу, тако и за надоградњу интересовања и 

учења код куће. Сарадња са породицом током године одвијала се континуирано и то кроз 

следеће облике рада: 

− Обострано информисање: редовна размена информација, индивидуални 

разговори, родитељски састанци, информативни панои, креирање дечјих 

портфолија, анкетни листићи и упитници, брошуре; 

− Заједничко стицање знања у васпитању деце: родитељски састанци, анкетни 

листићи и упитници, радионице и предавања за родитеље, обезбеђивање 

едукативних садржаја за родитеље; 

− Партиципација родитеља: рад Савета родитеља (учешће у разматрању свих 

важних питања у раду установе), непосредно учешће у васпитно образовном раду 

приликом реализације активности у групама, дружења, радионице, набавка 

материјала, учешће у приредбама, прославама, различитим манифестацијама; 

− Посебни облици рада: ликовно-креативна радионица и Едукација родитеља 

(предавања, радионице, едукативни материјали,...); 

− Посредан рад са децом и подршка деци и породици: Током године остварена је 

врло професионална сарадња са породицом кроз пружање подршке родитељима и 

децу у: размена информација путем вибер и whats App група, размена информација  

везаних за очување здравља; припрема деце за полазак у школу; дељење материјала 

и едукативних садржаја како за родитеље тако и за децу путем вибер или whats App 

група; реализован је и online упитник за родитеље у циљу унапређења рада 

Установе кроз увођење и развијање различитих облика и програма рада са децом 

предшколског узраста; извршен је упис деце у вртића за наредну радну годину 

путем портала еУправа, и том приликом је пружана свакодневна подршка 

родитељима при попуњавању пријава; подељене су брошуре за родитеље у оквиру 

пројекта „СУПЕР“. 

6. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 
 

Сарадња са друштвеном средином имала је велику улогу у реализацији и 

организацији васпитно – образовног рада наше Установе, а у томе су учешће узели: 

− Скупштина општине Кучево и локална самоуправа – обезбеђивање услова и 

средстава за рад; 

− Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Школска управа Пожаревац, 

Завод за унапређивање образовања и васпитања, Републички завод за статистику – 

размена информација, учествовање у истраживањима, стручно усавршавање; 

− Основне школе „Угрин Бранковић“ Кучево и „Милутин Миланковић“ Раброво; 

− Центар за културу „Драган Кецман“; 

− Дом здравља Кучево, Завод за јавно здравље Пожаревац – стална сарадња ПЗЗ 

службе у погледу превенције болести и унапређивања здравствене заштите деце у 

вртићу; 

− „М Протект” Нови Сад – контрола безбедности и здравља на раду; 
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− „ДВД” Пожаревац – контрола протипожарних апарата; 

− Спортски савез; 

− Црвени крст Кучево – учешће у различитим хуманитарним акцијама; 

− Средства јавног информисања („е-Кučevo“, e-Braničevo „Kučevačke novine“)  – 

промовисање рада вртића у широј друштвеној средини; 

− Јавно комунално предузеће; 

− Библиотека Никола Сикимић Максим; 

− Полицијска станица; 

− Српска православна црква Св. Вазнесења у Кучеву; 

− Студио „Фото Лика“ и „Фото Пуцко“; 

− Предузећа и институције у нашој околини – упознавање деце са светом занимања и 

социјалним окружењем, организовањем посета различитиминституцијама; 

− Предшколске установе и културне манифестације на територији Подунавско - 

Браничевског округа. 

− Током целе радне године Школској управи Пожаревац слали смо извештај о броју 

заражених у нашој установи 

− Покренут је пројекат „Озелени све(с)т“ са неформалном групом „Зелена оаза„ 

Кучево; 

− Постали смо део удружења „Чеп за хендикеп“, у нашем вртићу постављене су 

кутије у којима ће деца скупљати чепове са циљем да их донирамо организацији 

која ће их користити у сврху набавке ортопедских помагала за своје чланове. 
 

Донације: 

 

Новогодишње пакетиће за дружење са Деда Мразом обезбедила је локална 

самоуправа а поделио их је председник општине заједно са саветником за образовање и 

директором предшколске установе; 

7. САРАДЊА СА ШКОЛОМ 
 

Један од најважнијих аспеката сарадње са локалном заједницом, јесте сарадња 

Установе са основном школом, као васпитно – образовних установа. Током протекле 

године, сарадња је реализована кроз следеће активности: 

− Редовном разменом информација, докуменације и сарадњом директора 

административних служби; 

− Коришћење простора ОШ „Милутин Миланковић“ у Раброву; 

− Посете будућих првака ОШ „Угрин Бранковић“ и присуствовање школском часу. 

Током посете Основној школи деца су имала прилику да упознају најпре директора 

школе, будуће учитељице као и простор ОШ Угрин Бранковић. Учитељице су са 

децом одржале један школски час како би их ближе упознали са оним што их 

очекује при поласку у школу. 
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8. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУСТРУЧНИХ ОРГАНА, ТИМОВА И СТРУЧНЕ 

СЛУЖБЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

8.1. Извештај о раду Педагошког колегијума 

 
На основу Закона о основама система васпитања и образовања, члан 66. И 67. 

формиран је Педагошки колегијум Предшколске установе „Лане“ Кучево. Педагошким 

колегијумом председава директор Установе, а чланове чине стручни сарадник и 

председници стручних актива, медицинска сестра на превентиви и координатори објекта. 

Током радне 2020/2021. године колегијум је имао 3 седнице на којима се 

расправљало о следећим темама: 

− Планирање и организација остваривања програма васпитања и образовања и свих 

активности установе; 

− Старање о осигуравању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда 

постигнућа и унапређивању васпитно-образовног рада; 

− Доношење новог Развојног плана установе и усаглашавање Развојног плана са 

новим стандардима квалитета рада предшколских установа; 

− Подношење извештаја са посећених актива, састанака програмког одбора и 

струковних удружења; 

− Активности које се спроводе кроз пројекат СУПЕР; 

− Размена информација о начину реализације активности хоризонталне размене у 

оквиру предшколске онлајн заједнице учења;  

− Размена информација о одласку на Сусретање васпитача- Један дан у вртићу у 

Врњачкој бањи у организацији Савеза удружења васпитача у периоду од 27-30. 

маја, 2021. године; 

− Договори о начинима организације родитељских састанака, завршној приредби, 

испраћаја предшколаца који су током радне године одржавани уз строго 

поштовање пидмеиолошких мера; 

− Информација о одржавању семинара ,,Пројектни приступ учењу уфункцији 

остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења“; 

− Договори о одржавању онлајн конференција, одласку на стручне конференције, 

сусретање васпитача и одржавању семинара, вебинара и презентација; 

− Другим питањима од значаја за рад и функционисање предшколске установе. 

 

8.2. Извештај о раду Васпитно – образовног већа 
 

Васпитно – образовно веће чине медицинске сестре, васпитачи, стручни сарадник и 

директор установе који председава већем. У току протекле године веће се бавило 

питањима од значаја за васпитно – образовни рад у Установи и састајало се 5 пута. 

Кључне теме којима се веће бавило јесу: 

− Припремљеност Установе за почетак радне године; 

− Разматрање Годишњег извештаја о раду Установе; 

− Разматрање предлога Годишњег плана рада Установе; 

− Разматрање педагошке документације стручних тела; 



Предшколска установа “Лане” Кучево 
 

27 

 

− Адаптација деце на вртић; 

− Актуелна дешавања у васпитно – образовном раду; 

− Подношење извештаја са свих посећених дешавања, актива, програмских одбора, 

састанака струковних удружења, стручних усавршавања; 

− Реализацији пројекта СУПЕР; 

− Размена информација о начину реализације активности хоризонталне размене у 

оквиру предшколске онлајн заједнице учења;  

− Сарадња са републичким просветним инспектором остварена је путем онлајн 

канала и путем телефона; 

− Усаглашавањем Развојног плана рада са новим стандардима квалитета рада 

предшколских установа; 

− Допуна Годишњег плана рада Установе; 

− Организација стручног усавршавања; 

− Истраживања васпитно-образовног рада у циљу унапређења квалитета рада 

Установе кроз увођење и развијање различитих програма и облика рада са децом 

предшколског узраста; 

− Анализа протокола о праћењу дечијег развоја и напредовања за први део радне 

године 2020/21; 

− Безбедност деце у Установи; 

− Самовредновање рада установе; 

− Договор око oдржавања Стручне конференције за васпитаче „Вредносне димензије 

васпитног процеса које обезбеђују квалитетно ПВО за сву децу од 17.06. до 20.06. 

2021. у Врњачкој Бањи; 

− Информисање о онлајн фестивалу традиционалних игара и модерног плеса у 

организацији Удружења васпитача браничевсаког огруга „Васпитач плус“; 

− Извештај о Самовредновању рада Установе и Самовредновању рада Тимова; 

− Примена WANDA методе у предшколској установи; 

− Информисање о набавци стручне литературе и опреме; 

− Информисање о набавци и постављању интерактивне табле у објекту „Сунце“; 

− Другим питањима од значаја за рад и функционисање предшколске установе. 
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8.3. Извештаји актива 

8.3.1. Извештај актива медицинских сестара – васпитача 
 

Актив медицинских сестара-васпитача у радној 2020.∕2021. години одржао је три 

састанка: 

- први састанак одржан је 24.09.2020.године 

- други састанак одржан је 24.02.2021.године 

- трећи састанак одржан је 17.05.2021.године 

Састанцима су присуствовали сви чланови актива- медицинске сестре-васпитачи и 

медицинска сестра на превентивној здравственој заштити. Сви састанци су одржани у 

објекту ,,Сунце" поштујући све превентивне епидемиолошке мере прописане од стране 

Министарства здравља и Министарства просвете, у циљу сузбијања ширења епидемије 

COVID 19. Дневни ред на састанцима био је праћен и планиран на основу предложеног 

дневног реда актива медицинских сестара-васпитача из Годишњег програма рада 

установе, уз допуне и измене истог. 

На састанцима медицинске сестре - васпитачи су разговарали о плановима и 

реализованим активностима васпитно - образовног рада са децом, о напретку деце, 

здравственом стању деце, размењивали су искуства и мишљења, договарали се о 

обележавању значајних датума, делили међусобно информације, одабрали члана комисије 

за упис деце за нову радну годину, као и дали предлог за председника актива за наредну 

годину. Међусобном комуникацијом унутар тима обавештавале о вебинарима које су 

организовали Министарство просвете, Министарство здравља, као и Удружење 

медицинских сестара - васпитача подунавско-браничевског округа. Колегинице су 

размењивале стечена искуства са одржаних XXIV Стручних сусрета медицинских сестара-

васпитача. Тимским радом презентовале смо рад ,,Сензорна стаза" на тему вебинара 

,,Креирање стимулативних прилика за развој и учење деце узраста до три године". 

Састанци су протекли у пријатној атмосфери, тимским радом уз међусобно уважавање 

свих чланова актива, уз отворен сарадничи однос са Активом васпитача васпитних група, 

Активом васпитача старијих васпитних група-ППП, директором и стручним сарадником. 

На последњем састанку предложено је да председник актива медицинских сестара за 

2021/2022 буде медицинска сестра-васпитач Јулијана Дамњановић. Предлог је једногласно 

усвојен.  

 

 

Председник актива медицинских сестара-васпитача 

 Сања Лазић 
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8.3.2. Извештај актива васпитача васпитних група 

 

Актив васпитача васпитних група је одржавао редовно састанке по плану рада за 

радну 2020/2021 годину. Одржана су три састанка, два у објекту Сунце и један у објекту 

Маслачак. Први Актив је одржан 22.09.2020.године. На њему је изабрана за председника 

Сузана Илић и записничар Невена Добрицић. Сви присутни су се упознали са 

предстојећим планом рада за школску 2020/2021 годину. Васпитачи су разменили 

информације о структури своје групе, досадашњим искуствима и утисцима око 

реализације адаптација које су још увек трајале. Свака група је изнела информације са 

одржаних родитељских састанака. Постигнут је договор око одржавања посебних облика 

рада на нивоу објеката. Донет је и план рада за обележавање предстојеће Дечје недеље. 

Други састанак Актива је одржан 24.02.2021.године. На састанку је изабран нови 

записничар због реорганизације посла и преласка предходног записничара у други објекат. 

За новог записничара је изабрана Данијела Стокић. На састанку су размењене 

информације о протеклим реализованим активностима у васпитно-образовном раду, 

одржаним Новогодишњим дружењима са Деда Мразом, пакетићима које су деца добила 

од Локалне Самоуправе а такође и о радионицама са децом у склопу посебних облика 

рада. Координатор за хоризонталну размену Сузана Живановић, упознала је присутне о 

предвиђеним активностима у вези са вебинарима за наредни период. На састанцима се 

дискутовало о одгледаним вебинарима. 

Трећи састанак је одржан 18.05.2021. године. Васпитачи су изнели анализу 

реализације и квалитета васпитно-образовног рада за радну годину као и предлоге за 

наредну. Постигнут је договор око предлога за одржавање дана вртића а сестра на 

превентивној здравственој заштити је поднела извештај о здравственом стању деце за 

предходни период. Чланови Актива су донели предлог за члана комисије поводом уписа 

деце за наредну радну годину. 

На трећем састанку предложено је да за председника актива васпитача васпитних 

група буде именована васпитач Светлана Станојевић. Предлог је једногласно усвојен. 

                                                                                       Председник актива: 

Сузана Илић 

 

8.3.3. Извештај о раду актива васпитача старијих мешовитихваспитних 

група – ППП 
 

 Аквтив васпитача старијих-мешовитих васпитних група чине четири члана и то су: 

1. Светлана Станојевић – члан, 

2. Милуша Лековић – члан, 

3. Невена Добрицић – записничар, 

4. Милена Јовановић – председник актива, 

 Актив васпитача старијих-мешовитих васпитних група у току радне 2020/2021. 

године састао се три пута од четири колико је било планирано годишњим планом рада. 

Актив се није састао у децембру месеци због епидимиолошке ситуације. 
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На три састанка актива васпитача старијих-мешовитих васпитних група били су 

присутни сви чланови. На састанцима актива бавили смо се планирањем тренутних 

дешавања у Установи као и темама које су биле планиране годишњим планом. Договарали 

смо се око обележавања свих важних Светких дана, манифестација, реализацеје васпитно 

образовног рада, напредовању деце, као и важних дешавања у нашој Установи, који су 

били од великог значаја за рад наше Установе и промовисања нашег рада. 

На састанцима су се редовно разматрали квалитет, садржаји, проблеми и дилеме у 

процесу васпитно-образовног рада. Заједнички смо решавале непознанице и планиране 

активности за наредни период. Чланови Актива су функционисали као добар тим, где је 

примаран био тимски рад. Узели смо учешће на онлајн манифестацији фестивал 

„Традиционалних и модерних плесова“на нивоу браничевског округа. Наступи су били 

запажени, што представља промоцију наше Установе и Општине и због тога смо посебно 

поносни. 

На трећем састанку предложено је да за председника актива васпитача мешовитих - 

васпитних група и припремно предшколског програма буде именована васитач Бранка 

Милосављевић. Предлог је једногласно усвојен. 

 

Председник актива: 

Милена Јовановић 

8.4. Извештај Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 
 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установеје кровни тим једне установе и он 

надгледа рад осталих тимова, сарађује са другим тимовима. За радну 2020/2021.годину 

направљен је био врло комплексан план рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој 

установе. Тима за обезбеђивање квалитета одржао је 3 састанка. Велики број планираних 

активности јесте реализован, а све у складу са епидемиолошким мерама у републици. 

Годишњим планом рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој Установе у радној 

2020/2021.години је планирана и реализована израда инструмената за праћење рада 

тимова у установи. Прикупљени подаци коришћени су за планирање мера унапређења 

квалитета и ефикасности рада тимова. 

Чланови тима и директорка установе упознали су се не само са делокругом рада 

овог тима, већ и других тимова у установи, увидело се које су то додирне тачке између 

тимова и реализовани су заједнички састанци тимова, односно Тима за обезбеђиввање 

квалитета и развој установе са Тимом за самовредновање и Активом за развојно 

планирање. Примењени су протоколи за праћење напредовања деце, радило се на 

стручном усавршавању запослених, реализована су два семинара у нашој установи, 

обезбеђена је интерактивна табла за рад са децом и васпитаче, набављена је опрема за 

озвучење.  

У сарадњи са тимом за самовредновање рада вршена је процену квалитета рада 

установе. На основу добијених резултата, васпитачи и мед.сестре-васпитачи истакли су 

важност унапређивања рада кроз стручно усавршавање и на личном и на колективном 

плану. На личном професионалном плану у области стручног усавршавања истиче се 

потреба за унапређивање области праћења новина у васпитно-образовном раду и 

проучавање стручне литературе; праћење и усмеравање на дечија интересовања у 

васпитно-образовном раду; унапређивање комуникације и дигиталних компетенција. 
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На колективном плану даље треба унапређивати размену искустава између 

практичара других установа и организовање обука и семинара за примену дигиталних 

технологија и пројектно планирање. Обуке, семинари и стручна помоћ и подршка су 

препознати као начини за унапређивање знања, вештина и компетенција у даљем раду. 

У циљу самовредновања рада установе испитани су и родитељи. Према добијеним 

резултатима, родитељи су у својим исказима наводили да би се радо укључили на било 

који начин и дали подршку онолико колико је у њиховој могућности, од промена које би 

родитељи унели су и уређење паркића за децу са справама за играње и заштитном 

подлогом, преграђивање дворишта за децу млађег и за децу старијег узраста, осликавање 

зидова вртића, набавка контејнера. 

По питању самовредновања квалитета рада тимова у предшколској установи, на 

основу добијених резултата, закључак је да васпитачи и медицинске сестре васпитачи 

сматрају да би рад тимова требало унапредити ефикаснијом организацијом, што 

подразумева равноправност у расподели задужења између чланова и активно ангажовање 

у деловању тимова, достављање евентуалне документације о деци, обавезно упознавање 

са актуелностима у раду ПУ и информисање о свим дешавањма од стране свих чланова 

свих тимова, доношење конкртних и јасних предлога и идеја које могу допринти 

квалитетнијем и ефикаснијем раду сваког тима, подела конкретних обавеза односно 

задужењасваком члану тима.  

 

Табела бр. 6. Реализација активности у оквиру тима 

 

АКТИВНОСТИ ДИНАМИКА НОСИОЦИ 
ЕВАЛУАЦИЈА 

(ДОКАЗИ) 
У сарадњи са Активом за развојно 

планирање прати реализацију 

активности предвиђених Развојним 

планом 

Током године 

(минимум 2 

пута) 

 

Тимови 

Одржана минимум два 

заједничка састанка 

Доказ: Записници 

У сарадњи са тимом за 

самовредновање рада врши процену 

квалитета рада установе 

Током године 

(минимум 2 

пута) 

 

Тим за ОКРУ и 

тим за 

самовредновање 

Одржана два заједничка 

састанка са овом тематиком 

(записници са састанака) 

У сарадњи са тимом за 

самовредновање предлаже мере за 

унапређивање квалитета рада 

установе 

Током године 

Тим за ОКРУ и 

тим за 

самовредновање 

Одржана два састанка са овом 

тематиком 

(записници са састанака) 

Израђује инструменте за праћење 

рада стручних органа и тимова који 

постоје у установи 

 

Током године 

Тим за ОКРУ и 

тим за 

самовредновање 

Примењени су већ постојећи 

инструменти за праћење 

Анализира податке и предлаже мере 

за унапређивање квалитета и 

ефикасности рада стручних органа, 

као и мере за унапређење 

ефикасности рада тимова 

Континуирано 

Тим за ОКРУ и 

тим за 

самовредновање 

Тим по потреби предлаже 

мере заједно са тимом за 

самовредновање (записници са 

тимова и стручних органа) 

У сарадњи са тимовима установе 

прати и вреднује реализацију 

активности предвиђених акционим 

плановима и годишњим плановима 

установе 

Континуирано Тимови 

Инструменти за праћење и 

записници са састанака тимова 
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У сарадњи са стручним органима 

прати и вреднује реализацију 

прешколског програма 

Током године 
Тимови и стручни 

органи 

Записници са састанка тимова 

и стручних органа 

Предлаже мере за унапређивање 

квалитета предшколског програма 
Током године 

Тимови и стручни 

органи 

Записници са састанка тима 

Прати и вреднује рализацију 

Годишњег плана установе 
Током године Тим 

Записници са састанка тима 

Предлаже мере за унапређивање 

квалитета Годишњег плана 
Током године 

Тимови и стручни 

органи 

Записници и предлог мера 

У сарадњи са тимом за израду 

Годишњег плана учествује у изради 

Годишњег плана и предлаже 

приоритетне циљеве и задатке 

Крај радне 

године 
Тим 

Годишњи план 

 

У сарадњи са стручним органима 

даје стручно мишљење у поступцима 

за стицање звања васпитача и 

стручнихсарадника 

По потреби 
Тим и стручни 

органи 

Решење о именовању члана 

комисије, записник комисије 

Прати развој компетенција васпитача 

и стручних сарадника у односу на 

захтеве квалитетног васпитно-

образовног рада, резултате 

самовредновања и спољашњег 

вредновања 

Током године 

Тим за ОКРУ и 

тим за 

професионални 

развој 

Записници са заједничких 

састанака тимова 

 

Координатор тима 

Биљана Кецман 

8.5. Извештај Стручног актива за развојно планирање 
 

Стручни актив за развојно планирање је израдио петогодишњи Развојни план за 

период од 2021. - 2026. године. Стручни актив за развојно планирање одржао је 3 

састанка. У складу са тим направљени су акциони планови а њихова реализација је 

остварена на следећи начин: 

8.5.1. Инвестициона улагања и капитално одржавање током 

2020/2021.Године 
 

Одобреним средствима из буџета Општине Кучево, добром сарадњом са 

друштвеном средином, донацијама родитеља и пријатеља деце, у нашој Установи 

реализовани су следећи радови и обезбеђена средства поводом унапређење услова за 

обављање делатности: 

− У сва три објекта набављено је озвучење са блутут звучницима (3) 

− Лап топови (6); 

− 1 Рачунар за објекат „Сунце“; 

− Набавка радне обуће; 

− Дидактички материјал; 

− Бетониране су прилазне стазе и стазе око објекта „Сунце“; 

− Реконструкција водоводних цеви; 

− Набављена је стручна литература; 
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− Пегла за објекат „Маслачак“; 

− Контејнер (5 кубика) за објекат „Сунце“; 

− 3 мини линије за сва три објекта; 

− Асфалтиран је плато испред кухиње помоћу донације Предузећа за путеве; 

− Одрађен је пешчаник у објекту „Сунце“; 

− Саниране цокле у целом обиму објекта; 

− Саниране су терасе радних соба и постављене су оградице у објекту „Сунце“; 

− Набављена је интерактивна табла, постављена у објекту „Сунце“ 

− Обезбеђен је расад цвећа за дворишта сва три објекта наше Установе; 

− Током радне 2020/2021. године праћени су конкурси за донацију средстава у Чешкој и 

Бугарској амбасади 

− Конкурисали смо за донацију средстава у фондацији „Новак Ђоковић“,  

− Због већег броја пријављене деце јасленог узраста у односу на претходну радну годину 

извршене су материјалне припреме за отварање нове јаслене групе у објекту маслачак; 

− Велики усисивач за објекат „Сунце“ 

− Набављен је водомер; 

− Набављене су нове завесе у објекту „Маслачак“; 

− У објекту „Маслачак“ замењена су врата на соби мешовите васпитне групе; 

− Постављен је пластеник, донација „Озелени све(с)т“- Зелена оаза, Кучево; 

− Реализована су текућа одржавања службеног возила, летње гуме за возило; 

Опремљеност постојећих капацитета је доста добра, задовољава све педагошке 

принципе, а обнова материјала и оплемењивање простора врши се редовно, сходно 

потребама и могућностима. 

8.5.2. Реализација акционог плана 

 

Акциони планови направљени и реализовани су по приоритетима: 

Приоритет-кључна област: васпитно-образовни рад 

Развојни циљ- индикатор – 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. 

Годишњи планови и Извештаји сачињени на почетку радне године и то у складу са 

законом о Основама система васпитања и образовања. Током радне године рађено је на 

унапређивању васпитно-образовног рада са децом, побољшавању услова рада у радним 

собама, а све у циљу подршке и подстицању дечјег учења и развоја. У нашој установи се 

континуитарано прати дечји развој и напредовање кроз различите инструменте за 

праћење, исти се редовно дорађују, мењају, а васпитно-образовни рад је планиран на 

основу резултата посматрања, потреба и интересовања деце.  

1.3.4. Деца се подстичу на истраживање, решавање проблема и проширивање 

искуства кроз различите ситуације и учења. 

У простору у коме бораве деца, како радних соба, тако и заједничких простора деца 

се подстичу на већу међусобну интеракцију, сарадњу, решавање проблема и учење 

уведене су новине с обзиром да наша установа следеће 2022. године улази у нове основе 

програма.  
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Све је у складу са интересовањима деце, њиховим потребама као и могућностима 

које наша установа има или се труди да омогући. Деци и родитељима пружена је велика 

подршка посебно због тренутне ситуације, а сарадња са родитељима прилагођена је 

тренутној ситуацији. 

Развојни циљ-индикатор ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ, 

стандарди: Установа је сигурна и безбедна средина; У установи се 

уважава различитост, поштују права и потребе деце и породице; 

Установа сарађује са породицом и локалном заједницом. 
2.1.3. Установа обезебђује различите програме заштите деце од насиља, 

дискриминације, злостављања и занемаривања  

У установи се реализује план рада тима за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, поштују се све мере и реализују превентивне активности. 

Сачињен је годишњи План рада по коме је Тим на свом првом сасатанку од својих чланова 

прикупио предлоге о мерама за побољшање постојеће ситуације и превентивних 

активности. На основу добијених информација израђен је Програм превенције са којим су 

упознати родитељи на родитељским састанцима али и сви запослени у нашој Установи у 

разговорима и путем паноа Тима за заштиту. Израђен је Правилник о раду Тима као и 

Правилник о начину поступања у случају дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања. 

У сва три објекта наше Установе за родитеље су постављени постери са редоследом 

поступања у интервенцији на дискриминацију и насиље које је сачинио наш Тим. Током 

читаве године чланови Тима су у сарадњи са васпитачима размењивали информације о 

евентуалним ситуацијама које имају елементе дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања. Васпитачи су реализовали радионице са децом: 

- Упознавање деце са опасностима са којима се могу сусрести у вртићу, код куће на 

улице и поступци избегавања опасних ситуација. 

- Процена простора вртића од стране деце-дечији искази о томе шта је опасно а шта 

безбедно. 

2.2.2. Установа развија различите програме и облике на основу утврђених 

потреба деце и породице и могућности локалне заједнице и постојећих простора. 

Установа у сарадњи са локалном самоуправом и родитељима релаизовала је 

активности предвиђених Стратегијом у делу који се односи на проширење делатности 

наше установе и повећање обухвата деце системо предшколског васпитања и образовања. 

Родитељима су достављане брошуре у којима смо могли видети које су добробити 

похађања предшколског програма. Због епидемиолошке ситуације брошуре су достављане 

електронсим путем.  

2.3.2.У установи се примењују различити начини укључивања породице. 

У установи су реализовани различити облици сарадње са породицом и укључивање 

родитеља у рад установе од Савета родитеља, до едукације родитеља, различитих 

радионица, акција као и пројеката, свакодневна размена информација, дељене су брошуре. 

6.5.4.Развојни циљ: ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА, 

стандарди: Установа подстиче професионалну комуникацију; Установа 

заступа професионално јавно делање и активизам у заједници. 
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3.1.2.Запослени адекватно примењују дигитане технологије за размену 

информација са свим релевантним учесницима. 

У установи је започета реализација семинара о примени ИКТ, са циљем да све 

мед.сестре-васпитачи, васпитачи, стручни сарадник, директор активно примењују 

дигиталне технологије у свом рад и у раду са децом, као и за бржу размену информација и 

едукативних садржаја.  

Због епидемиолошке ситуације семинар ће се наставити када то дозволе услови. 

Након првог дела семинара примећено је да већина васпитача и мед.сестре-васпитача као 

и стручни сарадник, директор активније примењују дигиталне технологије у свом рад и у 

раду са децом. 

3.1.3. Учешће у стручним органима и телима заснива се на принципима тимског 

рада.  

Неговање тимског рада и повезивање тимова и стручних органа на нивоу установе је 

континуирано и са циљем унапређивања рада установе, васпитно-образовног рада и 

напредовања деце. У установи је започета и примена WANDA МЕТОДА у циљу неговања 

тимског рада. Међу запосленима влада добра атмосфера, сарадња и разумевање. 

3.5.4. Установа иницира и/или учествује у различитим акцијама у локалној 

заједници у циљу заступања и промовисања права детета. 

Деца и запослени наше установе узимају учешћа у локалној заједници кроз 

реализацију пројеката на којима деца и васпитачи раде у установи и иницира се 

проширење сарадње са локалним окружењем у циљу стварања инспиративне средине за 

игру и учење. Предшколска установа негује сарадњу са Основном школом, Општином, 

Домом здравља, организацијом „Озелени све(с)т“ и другим установама од значаја.  

 

Координатор актива 

Јелена Славић 

 

 

8.6. Извештај тима за самовредновање 
 
Током 2020/2021 је планирано и реализовано самовредновање области квалитета рада 

установе – Васпитно-образовни рад и Професионална заједница учења. Током радне 2020/2021. 

године Тим за самовредновање одржао је три радна састанка. Тим се је имао врло ефиксану 

сарадњу са Тимом за обезбеђивање квалитета и развој установе, као и са Активом за 

развојно планирање. Тако да су се и теме којима су се тимови посебно и заједнички бавиле 

током радне године биле повезане и допуњујуће. 

Како бисмо дошли до поузданих података и самим тим реално самовредновали рад 

наше установе односно наш рад, спровели смо истраживање међу васпитачима, 

родитељима и децом. Испитивање је било квалитативног типа и добијени подаци сврстани 

су у сродне категорије и анализирани применом дескриптивне статистике. Коришћена је 

техника анкетирања и за потребе прикупљања података конструисани су упитник и 

структурирани интервју. Прикупљање података је реализовано преко гугл упитника за 

испитивање васпитача, мед.сестара-васпитача и родитеља. За испитивање деце је 

примењен групни интервју који су реализовали васпитачи који раде у васпитним групама 

и упитник о запажању дечије игре на јасленом узрасту за мед.сестре- васпитаче. Процес 

прикупљања података је трајао током марта и априла месеца 2021. године. 
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Васпитно образовни рад 
У току радне године вредновали смо следеће индикаторе из ове кључне области, а 

то су 1.1.3. и 1.1.5.  

1.1.3. У осмишљавању и богаћењу физичке средине учествују деца, родитељи и 

васпитачи 

Са намером да се прошири игра и истаживање деце, васпитачи и мед.сестре – 

васпитачи су издвојили: природне материјале (гранчице, песак, земља, вода, тесто, глина); 

неструктуиране материјале (картонске кутије, штоф, алати за поправке и други предмети 

који се користе у свакодневном животу); озвучене играчке (звечке, гумени зечеви); 

играчке од материјала које се могу опрати и осушити и сл. Васпитачи и мед.сестре –

васпитачи су мишљења да родитељи треба бити укључени кроз радионице на отворном, 

радне акције, свакодневне активности, инфоримисање родитеља о активностима и 

инетересовањима деце, тражења предлога, идеја од родитеља и доношење материјала, 

заједничко уређење простора, планирање и реализацију активности, као и кроз друге 

видове сарадње у условима актуелне епидемиолошке ситуације попут онлајн размене 

информација, фотографија радног простора и коментара о дечијим реакцијама, 

понашањима и сл. 

1.1.5. Простор вртића (унутрашњи и спољашњи) одражавају заједничко учешће и 

учење деце, васпитача и родитеља 

Заједнички простори који се користе за игру и учење деце,  најчешће је сала која 

има намену како за заједничку игру деце тако и за одржавање пригодних активности 

(приредбе, радионице), затим радна соба, двориште, ходник, библиотека. Добијени 

резултати истраживања које смо спровели у нашој установи показују да су јаке стране 

спољашњег простора пространост, озелењеност дворишта и безбедност деце током 

боравка у њему, док су слабе стране недостатак ограде дворишта, недовољно стимулација 

за конструисање, истраживање и игру деце у спољашњем простору. 

 

Професионална заједница учења 
У току радне године кроз област Професионална заједница учења вредновали смо 

два индикатора из ове кључне области, а то су 3.1.2. и 3.2.2. и 3.4.2. 

3.1.2. Запослени адекватно примењују дигиталне технологије за размену 

информација са свим релевантним учесницима. Према добијеним подацима, више од 

половине васпитача и мед.сестара- васпитача се изјаснило да жели да унапреди дигиталне 

компетенције а подједнак број сматра да је потребно даље развијати комуникацијске 

вештине и знања потребних за рад са децом са потребом за додатном подршком. Обуке, 

семинари и стручна помоћ и подршка су препознати као начини за унапређивање знања, 

вештина и компетенција у даљем раду 

3.3.2. Васпитачи и стручни сарадници критички сагледавају своју праксу кроз 

заједничка истраживања и процес рефлексије. На личном професионалном плану у 

области стручног усавршавања истиче се потреба за унапређивање области праћења 

новина у васпитно-образовном раду и проучавање стручне литературе; праћење и 

усмеравање на дечија интересовања у васпитно-образовном раду; унапређивање 

комуникације и дигиталних компетенција. На колективном плану даље треба 

унапређивати размену искустава између практичара других установа и организовање 

обука и семинара за примену дигиталних технологија и пројектно планирање. 
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3.4.2. Васпитачи и стручни сарадници примењују искуства и користе 

резултате истраживања у функцији развоја. Према добијеним резултатима 

истраживања које смо спровели, васпитачи и стручни сарадници примењују искуства и 

користе резултате истраживања у функцији развоја. Такође, у Установи се документује 

процес истраживања праксе. Резултати истраживања користе се у функцији личног 

напредовања свих запослених. 

Тим за самовредновање је путем спроведеног истраживања на основу добијених 

података извео следеће закључке. Васпитачи су пре свега навели да им је за рад потребан 

већи радни простор у соби; простор за осамљивање детета; уношење природних 

материјала као што су дрвене играчке, конструктори и друга додатна средства и 

материјали; преуређивање постојећих полица. Претпостављамо да је овакав резултат 

добијен из разлога што је скоро током читаве године у вртићу био забрањен унос многих 

материјала који не могу да се дезинфикују. Оваква ситуација је код васпитача сузила 

могућност за рад, односно били су приморани да користе алтернативне матријале. Све 

матријале које смо уносили темељно су дезинфиковани. 

Када је реч о додатним материјалима и средствима које би унели у просторне 

целине са намером да се прошири игра и истаживање деце, васпитачи и мед.сестре – 

васпитачи су издвојили: природне материјале (гранчице, песак, земља, вода, тесто, глина); 

неструктуиране материјале (картонске кутије, штоф, алати за поправке и други предмети 

који се користе у свакодневном животу); озвучене играчке (звечке, гумени зечеви); 

играчке од материјала које се могу опрати и осушити и сл.  

Васпитачи и мед.сестре –васпитачи су мишљења да родитељи треба бити укључени 

кроз радионице на отворном, радне акције, свакодневне активности, инфоримисање 

родитеља о активностима и инетересовањима деце, тражења предлога, идеја од родитеља 

и доношење материјала, заједничко уређење простора, планирање и реализацију 

активности, као и кроз друге видове сарадње у условима актуелне епидемиолошке 

ситуације попут онлајн размене информација, фотографија радног простора и коментара о 

дечијим реакцијама, понашањима и сл.  

Током целе године трудили смо се да родитеље максимално укључимо у живот и 

рад вртића, што је био велики изазов с обзиром да родитељи скоро целе године нису пре 

свега могли да уђу у просторије вртића. У периодима када је епидемиолошка ситуација 

дозволила са родитељима су организоване радионице на отвореном у циљу постављања 

пластеника са организацијом „Озелени све(с)т“, осим тога органозовани су родитељски 

састанци на отвореном, као и радионице где су се родитељи кратко задржавали. 

Током истраживања питали смо родитеље и васпитаче које су јаке а које слабе 

стране спољашњег простора. Према добијеним резултатима спроведеног истраживања 

можемо рећи да сујаке стране спољашњег простора пространост, озелењеност дворишта и 

безбедност деце током боравка у њему, док су слабе стране недостатак ограде дворишта, 

недовољно стимулација за конструисање, истраживање и игру деце у спољашњем 

простору. На основу резултата спорведеног истраживања можемо рећи да су васпитачи и 

мед.сестре-васпитачи истакли  важност унапређивања рада кроз стручно усавршавање и 

на личном и на колективном плану. На личном професионалном плану у области стручног 

усавршавања истиче се потреба за унапређивање области праћења новина у васпитно-

образовном раду и проучавање стручне литературе; праћење и усмеравање на дечија 

интересовања у васпитно-образовном раду; унапређивање комуникације и дигиталних 

компетенција. 
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На колективном плану даље треба унапређивати размену искустава између 

практичара других установа и организовање обука и семинара за примену дигиталних 

технологија и пројектно планирање. 

Резултати нашег истраживања показали су да су родитељи задовољни 

материјалимаи играчкама којисудоступни и омогућавајудететудасебавионимштожели, 

што доказује да је простор вртића добро опремљен дидактичким средствима и 

материјалима. Родитељи углавном истичу да имају поверење у васпитаче и да је простор 

уређен у складу са дечијим потребама. Мали број родитеља сматра да је потребна набавка 

нових играчака и дидактичких матријала. Неке од промена које би родитељи унели су и 

уређење паркића за децу са справама за играње и заштитном подлогом, преграђивање 

дворишта за децу млађег и за децу старијег узраста, осликавање зидова вртића, набавка 

контејнера. Када је реч о укључивању родитеља у рад вртића и њиховом доприносу 

жељеним променама, родитељи су у својим исказима наводили да би се радо укључили на 

било који начин и дали подршку онолико колико је у њиховој могућности. 

Резултати истраживања показују да деца врло радо долазе у вртић, зато што у 

вртићу има пуно другара са којима се друже, могу да се играју, уче и иду у двориште. У 

својој соби деца воле да проводе време највише у центру за игру улога и манипулативном 

центру, затим у ликовном, језичком, сензорном, грађевинском и у скривалици. Деца су 

одговорила да у соби има пуно играчака и да сама могу да бирају играчке са којима се 

играју. Од играчака које би деца волела да донесу од куће и које би ставили у постојећим 

центрима у соби су: плишане играчке, књиге, аутићи, камиони, барбике, шах, што је 

трнеутно немогуће због епидемиолошке ситуације. Деца воле да се играју у дворишту на 

справама- да се љуљају на љуљашкама, играју фудбал и трче. У вртићу им се допада да 

проводе време у целокупном простору. Сва деца би волела да родитељи долазе у вртић да 

се заједно играју, читају, цртају и да праве нешто. 

Координатор тима 

Стручни сарадник-педагог 

Јелена Славић 

8.7. Извештај тима за професионални развој 
 

Тим за професионални развој одржао је четири састанка на којима смо се 

договарали о стручном усавршавању, размењивали искуства, стечена знања на 

семинарима. Стручно усавршавање као саставни и обавезни део професионалног развоја 

васпитног особља у Установи подразумева континуирано стицање нових и усавршавање 

постојећих компетенција организовањем различитих активности у Установи и ван ње. 

Континуирано су праћена актуелна дешавања, напредак и развој деце у свим 

сегментима. За радну 2020/2021. годину планирано је да се у установи реализује један 

једнодневни и један дводневни семинар за све мед.сестре-васпитаче, васпитаче и стручног 

сарадника. Овај план је и реализован. У радној 2020/2021 израђен је и правилник о 

интерном стручном усавршавању.  

Током радне године реализовани су семинари: 

1. Мултимедијални садржаји у функцији образовања. 

2. Пројектни приступ у учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и 

кооперативног учења у васпитној групи.  
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Поред реализације ових семинара запослени су похађали различите облике 

екстерног стручног усавршавања: 

− Током радне године били смо део пројекта „СУПЕР“; 

− Стручни сарадник педагог је учествовао на вебинару „Учимо из примера“; 

− Стручни сарадник педагог је учествовао на вебинару „Повезаност самовредновања 

и квалитетног развојног плана“; 

− присуствовали смо на Сусретању васпитача „Један дан у вртићу“ у Врњачкој Бањи;  

− присуствовали смо на стручној конференцији васпитача у Врњачкој Бањи; 

− били смо део предшколске онлајн заједнице учења и хоризонталне размене; 

− учествовали у прикупљању примера из добре праксе у оквиру пројекта „СУПЕР“ 

− директор установе је положила испит за лиценцу директора; 
− Сви васпитачи присуствовали су вебинару ИСКУСТВА УПОТРЕБЕ 

ДИГИТАЛНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У РАДУ СА ДЕЦОМ, КРОЗ ПРИНЦИПЕ И 

ПРИМЕРЕ ИНСПИРАТИВНЕ РЕЂО ЕМИЛИА ПРАКСЕ у објекту Сунце ; 

Током ове радне године рађено је и на:   

− унапређивању компјутерских компетенција запослених; 

− путем умрежених канала редовно су прослеђивани едукативни садржаји, стручна 

литература, линкови стручних сајтова, као и сајта Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја; 

− Информације и договор о избору тема за презентовање на вебинарима у оквиру 

пројекта „Предшколска онлајн заједница учења-учимо и мењамо праксу“; 

− Презентација материјала са одржане онлајн обуке за координаторе хоризонталне 

размене - „Различити облици хоризонталне размене у оквиру ПУ“; 

− праћени су вебинари и online обуке које је организовало Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја; 

− У објекту “Маслачак” одржана је Седница Актива директора предшколских 

установа Браничевског и Подунавског округа. Домаћин скупа била је директорка 

установе Биљана Кецман. Пре почетка рада, у име локалне самоуправе присутнима 

су се обратили председник општине др Иван Рајичић и председник СО Кучево 

Бранко М. Кецман, пожелили им пријатан боравак и успешан рад. На активу, коме 

је председавала Славица Јанковић, председница овог тела, расправљано је о више 

најзначајнијих тема везаних за предшколско образовање и васпитање са посебним 

акцентом на системској реформи ове области; 

− Анализа и израда плана рада Тима за професионални развој у Установи за радну 

2021/2022.годину;  

О реализованим облицима стручног усавршавања води се и редовно ажурира 

документација као и ажурирање података о бодовима стручног усавршавања запослених. 

 

Координатор тима 

Светлана Станојевић 
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8.8. Извештај тима за заштиту од дискриминације, насиља, 

занемаривања и злостављања 
 

Сачињен је годишњи План рада по коме је Тим на свом првом сасатанку од својих 

чланова прикупио предлоге о мерама за побољшање постојеће ситуације и превентивних 

активности. На основу добијених информација израђен је Програм превенције са којим су 

упознати родитељи на родитељским састанцима али и сви запослени у нашој Установи у 

разговорима и путем паноа Тима за заштиту. 

Израђен је Правилник о раду Тима као и Правилник о начину поступања у случају 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Родитељи су, такође, имали 

прилику да се о томе информишу. У сва три објекта наше Установе за родитеље су 

постављени постери са редоследом поступања у интервенцији на дискриминацију и 

насиље које је сачинио наш Тим. Током читаве године чланови Тима су у сарадњи са 

васпитачима размењивали информације о евентуалним ситуацијама које имају елементе 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. У установи није било случајева за 

који је Тим за заштиту требало да интервенише. Васпитачи су у сарадњи и са препоруком 

нашег Тима реализовали  радионице са децом: 

- Упознавање деце са опасностима са којима се могу сусрести у вртићу, код куће на 

улици као и поступци избегавања  опасних ситуација. 

- Процена простора вртића од стране деце- дечији искази о томе шта је опасно а шта 

безбедно. 

Годишњим Програмом рада било је предвиђено и реализовано је обележавање 

светских и међународних дана који су имали везе са проблематиком којом се бави наш 

Тим. То су: 

- 03.октобар, Међународни дан деце, 

- 16. Новембар, Дан толеранције, 

- 20. Новембар, Светски дан права детета, 

- 20. Фебруар, Светски дан социјалне правде, 

- 04.јун, Међународни дан невине деце жртве агресије. 

Због актуелне ситуације-СОVID-19 и прописаних епидемиолошких мера заштите били 

смо ускраћени за обуке и пројекте који за циљ имају развијање компетенција потребних за 

превенцију дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. 

 

Координатор тима 

Милина Петровић 
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8.9. Извештај тима за инклузивно образовање 

 

Кроз игру деца развијају емпатију, стрпљење, упорност, толеранцију. Васпитач би 

требало да буде пример сваком детету као и да се стално стручно усавршава. Деца са 

проблемима и тешкоћама, ако се налазе у подстицајном окружењу, и уколико су 

прихваћена, максимално могу развити своје очуване могућности. Ово је била наша мисија, 

мисија Тима за инклузију у овој радној години. Сви чланови Тима за инклузију дали су 

свој допринос и били активни учесници. Рад у Тиму био је конструктиван, дискутовали 

смо, тражили решења, предлагали, доносили закључке а све то у интересу деце. 

Одржана су два Тима за инклузију на којима смо радили на следећем: 

− Идентификовали смо децу којој је потребна додатна подршка и анализирали 

њихов развој 

− Децу са изузетним способностима још увек нисмо уочили  

− Предложили: Сачинити протоколе ако се укаже потреба за педагошки профил и 

белешке 

− Укључивати се и организовати стручно усавршавање 

− Едуковати родитеље за рад са децом, саветодавни рад,брошуре, информисање 

преко друштвених мрежа и група, постери, панои за родитеље 

− Сарадња са домом здравља и Центром за социјални рад 

− Разматрање могућности за увођење ИОП-а, ако се укаже потреба 

− Праћење текстова, прича, цитата, литературе, искуства других 

− Договор о информисању родитеља на почетку наредне радне године о 

инклузији на различите начине. 

На основу увида у педагошку документацију, редовног праћења деце и размене 

информација, констатовано да у Установи нема деце са потребом за индивидуалним 

образовним планом. Проблем који смо сви увидели током ове радне године, али и 

предходних, јесте развој говора, односно све је већи број деце којој је помоћ логопеда 

потребна. Кроз разговоре са родитељима велики број њих је прихватио наше савете и ту 

помоћ својој деци обезбедио, док један број родитеља то није учинио. Васпитачи су током 

радне године радили са децом на развоју говора, артикулацији гласова. Код великог број 

деце видан је напредак. 

,,Нема деце са посебним потребама, јер сва деца имају потребе за љубављу, 

нежношћу, сигурношћу, прихватањем, развојем...“  Плаут 

Координатор Тим за инклузију 

 Елизабета Унгурјновић-васпитач 
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8.10. Извештај тима за естетско уређење објеката Установе 

 
 Чланови Тима за естетско уређење Установе у овој радној години углавном су 

одржавали састанке у својим објектима. Тим  је одржао 4 радна састанка. Том приликом 

доносили одлуке о естетском уређењу својих паноа, холова, ходника и атријума, пратећи 

како актуелан дешавања унутар објекта, тако и активности у оквиру васпитно-образовног 

рада. Теме које су обележиле рад тима су: 

 Дечја недеља - У периоду од 01.10.-05.10.2020. чланови тима за естетско уређење 

припремали су апликације, природне и рециклажне материјале за декорацију објеката 

поводом дечје недеље. До 05.10. у свим објектима су постављене апликације на паноима 

како унутар објеката, тако и на улазним паноима постављеним на увид родитљима а у 

складу са мотом дечје недеље: „Подељена срећа два пута је већа“. У објекту Маслачак 

чланови тима, у овом периоду, били су ангажовани и за декорацију објеката и сале 

поводом одржавања актива директора Браничевско - Подунавског региона. На улазу у 

објекат, од природних материјала које обележавају јесен, направљена је декорацијаи 

садржаји који су омогућавали родитељима да се укључе у активности поводом дечје 

недеље и на тај начин буду интерактивни учесници. Родитељи су могли да се сликају у 

изложеном раму са својом децом и да им остављају поруке у украшеној кутији. Поруке 

смо пластифицирали и на посебно направљеном сталку стављали на увид родитељима. 

 Јесен - У периоду од 19.10.-22.10.2020. тим за естетско уређење, у сарадњи са осталим 

колегиницама, украсио је установу јесењим бојама. У објекту „Маслачак“ на паноима и 

стакленим површинама постављене су апликације и дечји радови на тему јесени. У 

објекту „Сунце“ колегинице су у договору са родитељима обезбедиле јесење плодове: 

шишарке, кестење, орахе, сламу, кукуруз, шашу, тикве, дулеке... У одређеном делу хола 

од истих направљена је јесења декорација. Поред јесењих плодова, за декорацију су 

коришћени: фењери, дрвене гајбице, лимене кофице, корпе од прућа, ћупови, дрвене 

кутије... Сви коришћени материјали су, пре уноса у установу, били дезинфиковани. У 

објекту „Цврчак“ чланови тима су у сарадњи са колегиницама и децом, такође у ходнику 

вртића направиле јесењу декорацију. За исту су користили јесење плодове: тикве, дулеке, 

сламу, кукуруз, трску, лишће, као и котарице, гајбице и дрво направљено од чивилука, пак 

папира, картона и листова изрезаних од папира у бојама јесени. 

Зимска и новогодишња декорација- У периоду од од 01.11.2020.-05.12.2020. 

чланови тима за естетско уређење припремали су илустрације и реквизите за зимску и 

новогодишњу декорацију у својим објектима. У објекту „Сунце“ чланови тима су уз 

помоћ осталих колегиница и домара од USB плоча направили кућицу, Деда Мразове санке 

са ирвасима, Снешка Белића и јелку за декорацију дворишта, која је добила име „Зимска 

чаролија“.  

Унутар кућице су фиксирани елементи за сензорно-перцептивни и развој ситне 

моторике (прекидачи, точкићи, сунђери, жице за судове, матријали различитих 

структура...). Снешко Белић је направљен тако да деца могу да стану иза њега и да се 

сликају (на фотографијама, у изрезаном кругу на глави Снешка, видела би се дечја лица). 

Јелка је била окићена украсима од рециклажног материјала. Деда Мразове санке и ирваси 

такође су били обогаћени прапорцима, звончићима, пластичним облицима нанизаним на 

канапу... На свим елементима постављене су новогодишње сијалице,тако да је све 

изгледало као у бајци (нарочито ноћу).  



Предшколска установа “Лане” Кучево 
 

43 

 

„Зимска чаролија“ је послужила као одлично место где су васпитачице поделиле 

новогодишње пакетиће деци из објекта „Сунце“ и „Маслачак“. 

Прослава 8. Марта- У периоду од 01. - 05.03.2021. тим за естетско уређење је 

радио на изради и постављању декорације за предстојећи празник жена 8. март. Иако га 

ове године, због епидемиолошких мера против пандемије COVID-a 19, обележавамо и 

прослављамо без присуства родитеља, потрудиле смо се да простор, у којем ће деца песме 

и музичке игре посветити мамама, буде адекватно декорисан. У објекту „Сунце“ 

постављени су дечји цртежи са исказима на улазу у објекат. У холу су декорисани панои а 

на атријуму постављена тегет завесаса декорацијом и слоганом овогодишњег дружења 

посвећеног мамама. У објекту „Маслачак“ такође су на паноима постављени дечји цртежи 

праћени исказима истих. На улазу у објекат (на увид родитељима ) декорисан је простор у 

духу 8. марта. У објекту „Цврчак“ колегинице су у заједничком простору (ходнику) 

декорисали паное и стаклене површине дечјим цртежима и исказима. У ходнику објекта 

постављена је тегет завеса и декорисана папирним цветовима. Испред ње су малишани 

послали поруке својим мамама. 

Ускршњи празници - У периоду од 22.04.-27.04.2021. тим за естетско уређење,у 

сарадњи са осталим колегиницама, радио је на украшавању установе поводом 

предстојећег празника Ускрса. У објекту „Маслачак“ декорисани су панои стаклене 

површине и ходник на улазу у објекат. Такође, колегинице су направиле декорацију за 

простор испред улаза у објекат и омогућиле да се родитељи фотографишу са својом 

децом. У објекту „Цврчак“ колегинице су такође декорисале паное, ходник и двориште на 

улазу у објекат. У објекту „Сунце“ тим за естетско уређење декорисао је, у сарадњи са 

колегиницама, паное, холиће испред радних соба и део хола испред јаслених група. 

Дан установе - У периоду од 18.05.-21.05.2021. чланови тима за естетско уређење 

су по објектима радили на осмишљавању и припремама декорације за обележавање Дана 

установе. У понедељак 24.05.2021. у јутарњим сатима сви објекти су били спремни за 

прославу вртићевог рођендана. 

Како је наш вртић био домаћин Актива директора Браничевског округа, потрудиле 

смо се да уредимо простор за добродошлицу , као и салу у којој се одвијао сасатанак, како 

би била пријатна за радну атмосферу . 

Поводом учешћа ППП-a на фестивалу „Традиције и модерног плеса“ тимски радом 

свих нас у вртићу успели смо да уредимо простор у коме су деца наступала и дочарамо 

неопходну атмосферу. Испратиле смо и завршна дружења са децом и родитељима и дале 

наш допринос уређењем простора. 

За естетско уређење коришћени су елементи постојећих декорација из предходне 

године, хамери у разним бојама, папири у боји, пена, креп и пак папир, јесењи плодови, 

природни материјали, рециклажни материјали (флаше, картонске кутије), украсни папири, 

фарбе у спреју, стиропор,...Такође, за уређење простора унутар објеката не ретко 

коришћени су и производи са еколошких радионица, организованих у сарадњи са децом и 

родитељима, као и дечји радови. Тим за естетско уређење Установе активно се укључио у 

уређивање дворишта у својим објектима приликом фарбања дечјих справа, осликавања 

бетона и зидова, садње цвећа, лакирању клупа, уређењу простора око бисте “Лане”, 

фарбању ограда на терасама радних соба... 

Координатор тима: 

 Олга Јаковљевић 
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8.11. Извештај о раду стручног сарадника 
 

Табела бр.27: Табеларни приказ реализације годишњег плана рада 

стручног сарадника - педагога 
Област рада Активност 

 

 

 

 

 

 

 

Планирање и 

програмирање 

васпитно-

образовних 

активности 

Учествовала сам у изради развојног плана предшколске установе 

 

Учествовала сам у изради Допуне развојног плана предшколске установе 

 

Учествовала сам у тимском планирању Годишњег плана васпитно-образовног 

рада 

Током радне године континуирано је пружана подршка медицинским сестрама-

васпитачима и васпитачима у реализацији планираних активности у раду са 

децом и родитељима; 

У току радне године континуирано су обављани саветодавни разговори са 

медицинским сестрама-васпитачима, васпитачима и родитељима везаних за 

унапређење развојних нивоа деце; 

Сарадња са васпитачима при планирању различитих облика праћења сопствене 

васпитне праксе и постигнућа деце; 

Током радне године радила сам на подстицању мед.сестара-васпитача и 

васпитача у осмишљавању подстицајне средине за учење; 

 

 

 

 

 

 

Сарадња са 

васпитачима 

Пружала сам подршку колегиницама и делила са њима све информације везане 

за нову коннцепцију рада, пружала подршку колегиницама и давала савете за 

реализацију пројектног планирања у раду са децом; 

Сарадња са свим колегиницама је била врло професионална, размењивале смо 

информације о сваком детету, обављале како појединачно разговоре са 

родитељима, тако и у тиму. Пружана је подршка сваком детету и подстицан 

развој; 

Промовисање активне улоге детета у процесу васпитно-образовног рада је врло 

комплексан задатак који се систематски и корак по корак мења. Колегиницама 

пружам подршку и дајем информације како мењати концепцију и приступ 

детету; 

Усмеравање мед.сестрама-васпитачима и васпитачима у откривању различитих 

стилова учења код деце се посебно могло видети у индивидуалном раду са 

поједином децом. Поред тога пружала сам подршку колегиницама и упућивала 

их на литературу која им може помоћи у сагледавњу различитих стилова учења 

деце. Поред тога реализовани су семинари у нашој установи који приближавају 

овај сегмент у раду са децом; 

Размена информација са мед.сестрама-васпитачима и васпитачима о 

индивидуалним карактеристикама, развоју и потребама деце била је 

континуирана током читаве радне године; 

Развијање и примена комуникацијских вештина је нешто о чему континуирано 

говоримо. У току протекле радне године реализован је и семинар посвећен 

комуникацији и унапређивању етоса у установи; 
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Током радне године, колико смо биле у могућности због ситуације која је била 

у читавој земљи, интензивиран је био рад тимова у Установи, а кроз то 

покренута су и питања самопроцене, објективности и унапређивања 

компетенција.  

Планирано је унапређивање садарње са школом, али је због тренутне ситуације 

још увек веома мало рађено. 

 

 

 

 

 

 

Рад са децом 

У радној 2020/2021. години реализован је велики број разговора са родитељима, 

доста разговора са васпитачима о појединој деци. Трудиле смо се да испратимо 

свако дете и да укажемо подршку сваком детету у свакој фази њиховог развоја.  

Годинама уназад у Установи се прати напредак развоја деце континуирано 

током радне године. У овој радној години конструисали смо нове протоколе за 

праћење напредовања деце, као и чек листе које нисмо стигли да применимо 

због ванредне ситуације. 

Кад год је био неки проблем увек смо током радне године колегинице и ја 

разговарале и трудиле се да нађемо најбоље решење за сву децу. 

Вртић је место где деца радо долазе, још у јасленом узрасту деца се радују 

другарима и без проблема опраштају од родитеља при доласку ујутру. Ово само 

говори о томе да се деца осећају пријатно, прихваћено и да имају поверења у 

све нас. Сваком детету се прилази индивидуално и са пуно разумевања и 

разговара, што код деце ствара осећај пријатности и прихватања. 

Сва деца се прате током читаве радне године, и када васпитачи примете неке 

промене у понашању детета разговарамо о томе, разговарамо са дететом и 

родитењима. Тако је било и током ове радне године. Било је родитеља који су 

радо прихватили наше савете и предлоге, док је било и родитеља који то нису 

желели да ураде. У тим ситуацијама смо ми у установи давали максимум да 

деца превазиђу своје тренутне тешкоће. 

Остварена је сарадња са Домом здравња у Кучеву и педијатријском службом. 

Сарадња са родитељима је нешто што континуирано унапређујемо, и родитељи 

су присутни у нашим групама. Током ове године из оправданих разлога 

поједине идеје нисмо могли да реализујемо због ванредне ситуације, али се 

планира да буду реализоване када се буду створили услови за то. 

 

Уважавање приватност породице је нешто што је заступљено у нашој установи 

те сваки разговор или било који проблем остаје у установи, и све се ради у 

најбољем интересу деце.  

Због ванредне ситуације у земљи велики број дешавања је отказан тако да 

нисмо у  потпуности могли да реализујемо планирана учешћа у културним 

дешавањима. У првом делу радне године деца и васпитачи учествовали су на 

другој манифестацији дечјег говорног стваралаштва “Кажи ми кажи”, затим на 

онлајн фестивалу „Традиционалног и модерног плеса“, на ликовним 

конкурсима итд. 
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Током радне године као стручни сарадник релизовала сам више индивидуалних 

разговора са родитељима. Некада су то били разговори само између мене и 

родитеља, а било је и разговора којима су поред мене и родитеља 

присуствовали васпитачи група. Сви разговори су унапред договорени и 

темељно припремљени. Већи број родитеља је прихватао наше савете и код 

њихове деце се види напредак, док је био и један број родитеља који нису 

прихватили наше савете. 

 

 

 

 

Сарадња са 

породицом и 

друштвеном 

средином 

Установа је у пројекту СУПЕР, који подразумева подршку реформи система 

предшколског васпитања и образовања. У оквиру пројекта планирана је шира 

сарадња са окружењем, локалном заједницом, и родитељима.  

Из године у годину тежимо унапређивању сарадње са породицом и 

друштвеном средином. 

Кроз индивидуалне разговоре са родитељима сам разговарала ио напретку деце 

и активностима које помажу разумевању деце и подстичу њихов напредак. 

Било је планирано унапређивање садарње са школом, али је врло мало урађено. 

 

Остварена је сарадња са Домом здравња у Кучеву и педијатријском службом. 

 

 

 

Истраживање 

васпитно-

образовне праксе 

Током читаве радне године пратила сам дешавања у предшколству, о свим 

новинама обавештавала колегинице.  

Током радне године имали смо реализацију два једнодневна семинара у нашој 

установи, затим смо биле присутне на Стручној конференцији за васпитаче у 

Врњачкој Бањи, присуствовале смо сусретању васпитања у Врњачкој Бањи 

„Један дан у вртићу“. Током радне године учествовале смо у хоризонталној 

размени и пратиле онлајн вебинаре. Када је интерно стручно усавршавање у 

питању, користиле смо размену информација, групна повезивања, дељење 

стручне литературе, корисних линкова са стручних сајтова.  

У пројекту СУПЕР сам ментор за примену нових Општих основа у нашој 

установи, тако да сам након сваке моје обуке обавештавала васпитаче о 

новинама које нас очекују и променама којемо увести до септембра 

2022.године. Поједине колегинице су показале иницијативу за пројектно 

планирање у раду са децом и ружила сам им максималну подршку у 

реализацији истиог. Давала сам им предлоге и сугестије како да реализују неке 

делове пројекта, како да воде документацију и сл. 

Учествовала сам у изради Стратегије за унапређивање предшколског 

васпитања и образовања Општине Кучево за период од 2020. до 2025.године 

која је иницирана у оквиру пројекта „Подршка реформи система предшколског 

васпитања и образовања- СУПЕР“ који се реализује под покровитељством 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, уз партнерство са 

УНИЦЕФ-оми Светском банком, са основним циљем да се повећа обухват деце 

узраста од 3 до 5,5 година квалитетним програмима предшколског васпитања и 

образовања, реформом система предшколског васпитања и образовања као и 

имплементација нових Општих основа предшколског васпитања и образовања 

Године узлета.  

 



Предшколска установа “Лане” Кучево 
 

47 

 

У пројекту WANDA метод (који је у оквиру пројекта „СУПЕР“) сам ментор, 

оформљена је радна група за овај пројекат и одржан један састанак. Током 

месеца јуна и септембра, присуствовала сам једној троднендновној и једној 

једнодневној онлајн обуци на којој сам стекла компетенције за улогу 

фацилитатора у  WANDA тиму. Састанци WANDA тима одржаваће се једном 

месечно односно у размаку од 4-6 недеље. Пројекат је веома лепо прихваћен и 

од стране колегеница, тако да су све колегенице добровољно постале део тима.. 

Током друге половине радне године делили смо Брошуре родитељима које су у 

складу са пројектом СУПЕР. Брошуре смо слали путем онлајн канала сваком 

родитељу засебно.  

Сви чланови ВОВ-а су упознати са аналаизом упитника које смо спровели међу 

родитељима. 

Израђивала сам посебне извештаје и анализе из домена рада стручног 

сарадника педагога, водим и документацију о одржаним састанцима тимова 

који постоје у установи, континуирано обавештавам чланове ВОВ-а и 

директора установе о свом раду и напретку. 

 

              Подносилац извештаја 

 Стручни сарадник-педагог 

 Јелена Славић 
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9. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОРГАНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

9.1. Извештај Савета родитеља 
 

Савет родитеља конституисан је 09.09.2020.године. У свом саставу има укупно 10  

чланова. 

 

Табела бр 6: Табеларни приказ чланова Савета родитеља по групама и објектима 

Број Група Име и презиме родитеља 

Објекат “Сунце” 

1. Млађа јаслена група Жељка Срдић Вардалић 

2. Мешовита јаслена група Драгана Милошевић 

3. Млађа васпитна група Марија Стокић 

4. Средња васпитна група Александра Танасић 

5. Старија васпитна група ППП Ненад Траиловић 

Објекат “Маслачак” 

6. Мешовита јаслена група Марко Ћулум 

7. Мешовита васпитна група Маријана Лазић 

8. Мешовита старија васпитна група Драгана Зарић 

 

На првом састанку извршен је избор председника и заменика председникаСавета 

родитеља.Савет родитеља се у свом раду руководи Пословником о раду Саветародитеља. 

Током протекле године Савет родитеља се састајао три пута и својуфункцију 

вршио на основу Статута и Закона о основама система васпитања иобразовања, а у складу 

са актуелним дешавањима. 

Током предходне године бавио се следећим темама: 

− Предлог Савета родитеља за чланове Управног одбора Установе из реда родитеља 

и Локални савет родитеља;  

− Разматрање извештаја о остварености васпитно – образовног рада за 2019. – 2020. 

годину; 

− Разматрање Извештаја о стручном усавршавању за 2019. – 2020. годину; 

− Разматрање Извештаја о раду Савета родитеља  за 2019. – 2020. годину; 

− Разматрање Извештаја о раду директора за 2019. – 2020. годину; 

− Разматрање Извештаја о раду Управног однора за 2019. – 2020. годину; 

− Разматрање Годишњег плана рада за радну 2020. – 2021. годину; 

− Разматрање Годишњег плана и програма рада Савета родитеља зарадну 2020. – 

2022. годину; 

− Разматрање Годишњег плана и програма стручног усавршавања зарадну 2020. – 

2021. годину; 

Објекат “Цврчак” 

9. Мешовита јаслена група Јована Дишић 

10. Мешовита васпитна група Виолета Стојићевић 
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− Разматрање Годишњег плана и програма рада директора зарадну 2020. – 2021. 

годину; 

− Разматрање Годишњег плана и програма рада Управног одбора зарадну 2020. – 

2021. годину; 

− Упознавање чланова Савета родитеља о припремљености установе за радну  2020. 

– 2021. годину; 

− Разматрање понуда за колективно и појединачно осигурање деце за 2020 – 2021. 

годину; 

− Упознавање Савета родитеља са календаром дневних активности у Установи; 

− Упознавање и укључивање Савета родитеља у организовање уређења животног 

простора у Установи; 

− Давање мишљења чланова Савета родитеља о реализацији васпитно-образовног 

рада у Установи; 

− Упознавање чланова Савета родитеља са здравственим стањем и исхраном деце; 

− Упознавање и укључивање Савета родитеља у организовање уређења животног 

простора у Установи; 

− Договор око организовања радионица за родитеље; 

− Упознавање чланова Савета родитеља са тестирањем деце на припремном 

предшколском програму за полазак у први разред основне школе; 

− Упознавање чланова Савета родитеља са периодом уписног рока и критеријумима 

уписа деце у вртић за 2020. – 2021. радну годину, као и начином уписа деце за 

наредну радну годину. Упис се вршио по први пут ове године искључиво путем 

портала еУправе и то за децу која нису до сада похађала нашу Установу; 

− Савет родитеља је редовно обавештаван о инспекцијским прегледима који су 

вршени у току протекле радне године; 

− Другим питањима од значаја за рад и функционисање Предшколске установе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


