
 

План рада директора за радну 2021/2022. годину 

 

На основу члана 126. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања 

("Сл.гласник РС", бр.  88/25017, 27/018-др.закони и 10/2019) донет је следећи план: 

 

У планирању активности директорка Установе се руководи постављеним стратешким 

циљевима развоја предшколске установе: 

− Трасирање и управљање стратегијом развоја предшколске установе као модерне, 

динамичне и отворене установе која ослањајући се на дугогодишњу традицију и 

искуство, прати научна достигнућа и уважава и ствара нове трендове у области 

услуга у образовању; 

− Унапређивање сарадње са релевантним институцијама на локалном  и републичком 

нивоу; 

− Стручно усавршавање свих профила и набавка стручне литературе; 

− Унапређивање сарадње и међуљудских односа у Установи; 

− Унапређивању материјалног и социјалног положаја запослених; 

− Реализација циљева и активности планираних Предшколским програмом и 

Годишњим планом рада за радну 2021/2022. годину; 

 

У току године директорка: 

− Планира остваривање васпитно-образовног рада (израда предлога Годишњег плана и 

пратећих програма у складу са Развојним планом); 

− стара се о доследној примени Правилника о мерама, начину и поступку заштите и  

безбедности деце и Правилима понашања деце, запослених и родитеља; 

− организује педагошко-инструктивни увид и надзор и предузима мере за 

унапређивање и усавршавање рада васпитног особља; 

− предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног 

саветника, као и у случају евентуалног недоличног понашања запосленог и његовог 

негативног утицаја на децу; 



− врши надзор и контролише исхрану деце, хигијену кухиње, објекта и дворишта и 

предузима мере ради отклањања недостатака; 

− предузима мере ради извршавања налога санитарног инспектора, стара се о 

благовременом извршавању санитарних прегледа запослених; 

− стара се о доследној примени мера противпожарне заштите; 

− доноси предлог финансијског плана и стара се о његовој законитој реализацији; 

− доноси предлог плана  набавки; 

− учествује у припреми и спровођењу јавне набавке мале вредности у складу са 

Правилницима о јавним набавкама; 

− склапа и потписује уговоре у интересу Установе; 

− припрема и израђује потребне материјале за орган управљања и спроводи његове 

одлуке; 

− стара се о благовременом обавештавању запослених, стручних органа и органа 

управљања о свим питањима од интереса за рад Установе и ових органа; 

− сазива и руководи седницама Педагошкoг и Васпитно-образовног већа без права 

одлучивања, усмерава његов рад и спроводи донете одлуке; 

− сарађује са родитељима деце; 

− представља рад Установе путем електронских извора; 

− учествује у раду Савета родитеља без права одлучивања и спроводи његове одлуке; 

− потписује финансијску документацију и врши увид у исту; 

− остварује сарадњу са оснивачем уз међусобно уважавање и спроводи његове одлуке; 

− остварује сарадњу са основним школама, Градском библиотеком, Домом здравља 

(педијатријска, стоматолошка и санитарна служба), Полицијском станицом и другим 

друштвеним и привредним организацијама и предузећима; 

− учествује у организовању систематског прегледа деце; 

− мотивише спонзоре и донаторе у циљу обезбеђивања средстава за подизање 

квалитета животне средине у Установи; 

− учествује у припремању и организовању културне и јавне делатности Установе; 

− учествује у раду Актива директора Браничевског и Подунавског округа; 

− перманентно се стручно усавршава, прати актуелне прописе;  

− учествује на стручним скуповима на окружном и републичком нивоу; 

− остварује сарадњу са предшколским установама Браничевског и Подунавског 

региона; 



− подноси извештај о остваривању програма васпитања и образовања; 

− редовно подноси извештаје о свом раду органу управљања; 

− учествује у раду Скупштине општине Кучево када се разматрају питања од значаја за 

Установу; 

− остварује сарадњу са Министарством просвете, науке и технолошког развоја РС и 

Школском управом; 

− заступа и представља Установу у јавности; 

− сарађује са свим битним институцијама ради спровођења мера у вези 

епидемиолошке ситуације изазване вирусом Ковид-19; 

− ради и друге послове у складу са законом и Статутом.  

 

Програм рада директорс планираће се, реализовати и евалуирати кроз следеће области 

рада: 

− руковођење процесом васпитања и учења детета у предшколској установи;  

− планирање, организовње и контролу рада установе; 

− праћење и унапређивање рада запослених; 

− развој сарадње са родитељима/ старатељима, органом управљања, оснивачем, 

репрезентативним синдикатима и широм заједницом;  

− финансијско и административно управљање радом установе; 

− обезбеђивање законитости рада установе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЛАСТ  

Активности 

  

Носиоци 

активности 

Динамика 

реализациј

е  

Очекивани исходи 

  

Руковођење 

процесом 

васпитања и 

учења детета 

у 

предшколској 

установи 

Сарадња и размена 

искустава и ширење добре 

праксе у предшколској 

установи и заједници 

  

Директор,  

ВОВ 

 

 

  

 Током године 

 

 

 

  

Развој и промоција 

вредности васпитања и 

образовања у предшколској 

установи 

 

  

 Стварање здравих, 

безбеднихи квалитетних 

услова за боравак деце 

 

 

  

 Директор,  

ВОВ 

 

 

  

 Током године  

 Обезбеђени услови да ПУ 

буде безбедно окружење у 

коме  ће се стварати 

квалитетнији и хуманији 

услови за боравак деце 

  
Промовисање резултата 

дечијег стваралаштва и 

креативности  

 

  

 Директор,  

ВОВ 

  

 Током године 

 Успостављено радно 

окружење у коме се 

подстиче и прати дечји 

развој и напредовање 

  
 Обезбеђивање 

инклузивног приступа у 

васпитно образовном 

процесу 

  

 Директор, 

Тимзаинклузивн

, 

ВОВ  

Током године 

 Створени услови за 

прихватање  специфичности 

и различитости деце 

  
 Стварањеподстицајнесре

динезадечјиразвој и 

напредвањекроз 

обезбеђивање потребних 

ресурса (људских, 

материјалних и 

финансиских)  

 Директор,  

ВОВ 

 

  

 Током године 

 

 

  

 Квалитетни услови рада, 

унапређење делатности у 

целини 

 

 

 

  

Планирање, 

организовање 

и контрола 

рада установе 

Организовање и 

оперативно спровођење 

доношења планова 

установе, обезбеђивање 

информационе основе 

планирања и упућивања 

планова установе органу 

који их доноси 

 

  

 Директор 

 

 

 

 

 

 

 

  

Септембар 

2021/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Обезбеђено доношење и 

спровођење планова рада 

установе  

 

 

 

 

  



 

  

Креирање организационе 

структуре уз постављање 

јасних захтева запосленим 

у вези са њиховим 

компетенцијама и радним 

задацима 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

  

Септембар 

2021/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Обезбеђена ефикасна 

организација установе 

 

 

 

 

 

 

 

 Организовање и 

оперативно спровођење 

контроле рада установе 

 

  

 Директор, 

Стручни 

сарадници 

 

 

  

 током године 

 

 

 

 

  

 Организован процес 

праћења, извештавања, 

анализе рада установе и 

предузимање корективних 

мера   

 

Обезбеђивање ефикасног 

процеса самовредновања 

у циљу унапређивања 

квалитета рада установе  

  

Директор, 

 Тим за 

самовредновање

  

  

током године 

 

 

 

  

 Развијен систем за 

осигурање квалитета рада 

установе и васпитно 

образовног процеса кроз 

самовредновање  
 Органоизовање обуке 

запослених за рад са 

савременим 

информационо-

комуиникационом 

технологијом 

Директор, 

ВОВ 

 

 

  

током године 

 

 

  

Примена дигиталних 

технологија у процесу 

васпитно образовног рада  

  

Праћење и 

унапређивање 

рада 

запослених 

  

Обезбеђивање услова за 

стручно усавршавање и 

подстицање 

професионалног развоја 

запослених 

 

  

Дирекор, 

стручни 

сарадник-

педагог 

 

 

  

 током године 

 

 

  

Запосленима обезбеђени 

услови за професионални 

развој у складу са 

годишњим планом стручног 

усавршавања  

  

 Остваривање педагошко-

инструктивног увида и 

надзора васпитно-

образовног рада 

 

  

Директор и 

стручни 

сарадник 

 

 

 

 

  

 током године 

 

 

  

 Систематским праћењем и 

вредновањем рада 

запослени мотивисани и 

награђени за постигнуте 

резултате 

  

 

 

 

 

 

 Стварање услова да савет 

родитеља ефикасно 

функционише и развија 

конструктивне односе са 

УО  

Директор, ВОВ, 

УО, Савет 

родитеља 

 

  

током године 

 

 

 

 

  

Развијени конструктивни 

односи са родитељима и 

представницима локалне 

самоуправе 

  



 

 

Развој 

сарадње са 

родитељима, 

органом 

управљања и 

широм 

заједницом 

Одржавање добре 

сарадње са МПНТР, 

школском управом и 

локалном самоуправом 

 

 

 

  

Директор  

 

 

 

 

 

 

  

Током године 

 

 

 

 

 

 

  

 Остварена конструктивна 

сарадња сашколском 

управом, министарством и 

локалном самоуправом 

 

 

  

Подстицање учешћа 

установе у националним, 

регионалним и 

међународним пројектима 

 

  

Директор, 

ВОВ 

 

 

 

  

 Током године 

 

 

 

 

  

 Остварена промоција рада 

установе на националном, 

регионалном и 

међународном нивоу 

 

  
 

 

Стварање услова за добру 

сарадњу са органом 

управљања 

  

Директор 

 

 

  

током године 

 

 

    

 

Финансијско 

и администр. 

управљање 

радом 

установе  

 Сарадња са локалном 

самоуправом ради 

обезбеђења финансијских 

средстава материјалних 

ресурса 

 

 

 

  

Директор, 

финансијска и 

правна служба  

 

 

 

 

 

 

 

  

током године 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ефикасно управљање 

финансијским средствима, 

одржавање материјалних 

ресурса за несметани 

васпитно-образовни рад  

 

 

  

 

 Обезбеђивање 

покривености рада 

установе потребном  

документацијом и 

процедурама  

 Директор, 

финансијска и 

правна служба  

  

 током године 

 

  

Обезбеђена тачна 

и ажурнa 

документација  
 

Сарадња са локалном 

самоуправом ради 

обезбеђења материјалних 

ресурса 

 

 

 

 

Директор, 

финансијска и 

правна служба  

 

 

 

 

током године 

 

 

 

 

 

 

Ефикасно управљање и 

одржавање материјалних 

ресурса за несметани  

васпитно-образовни рад 

 

 

 

 

 

Обезбеђивање 

законитости 

рада установе 

 Обезбеђивање израде 

општих аката и 

документације у складу са 

законом и прописима 

 Директор, 

финансијска и 

правна служба  

  

 током године 

 

  

 Општи акти и 

документација установе су 

законити и доступни онима 

којима су намењени  



  

 Вођење базе података у 

оквиру јединственог 

информационог система 

просвете у електронском 

облику 

  

 Директор, 

стручни 

сарадник и 

правна служба  

  

 током године 

 

 

 

  

 Обезбеђена база података 

 

 

  

 

Директорка ПУ „Лане“ Кучево 

с.р. Биљана Кецман 


