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На основу члана 119. став 1. тачка 2. Закона о основама система образовања и
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/17, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 41. став 1.
тачка 2.  Статута Предшколске установе  “Лане” Кучево, Управни одбор Предшколске
установе  „Лане“  Кучево  на  ______.  седници  одржаној  дана  ________.2022.  године,
једногласно је донео:

ГОДИШЊИ ПЛАН

васпитно – образовног рада за 202  2   – 202  3  . годину  

Полазне основе рада (законска регулатива) на основу којих је
израђен Годишњи план рада ПУ “Лане” Кучево за радну 2022 – 2023.

Годину

Годишњи план рада Предшколске установе “Лане” Кучево за радну 2022 – 2023.
годину  дефинише се на основу полазних основа: 
1. Устав Републике Србије (Сл. Гл. РС бр. 98/2006.);
2. Закон  о  основама  система  образовања  и  васпитања  (“Службени  гласник  РС”,  бр.

88/17, 10/19, 6/20 и 129/21);
3. Закон о предшколском васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, бр 18/2010,

101/2017, 113/2017 – други закон 10/2019 и 129/21);
4. Правилника о основама програма предшколског васпитања и образовања (“Службени

гласник РС – Просветни гласник”, бр. 16/2018.)
5. Правилник о  сталном  стручном  усавршавању  и  напредовању  у  звања  наставника,

васпитача и стручних сарадника (“Службени гласник РС”, бр 109/2021);
6. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника (“Службени

гласник РС”, бр. 22/05, 51/08, 88/15, 105/15, 48/16 и 9/22);
7. Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни

план, његову примену и вредновање (“Службени гласник РС”, бр. 74/2018);
8. Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику

и одраслом (“Службени гласник РС”, бр. 80/2018);
9. Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног

понашања и вређања угледа,  части или достојанства личности  (“Службени гласник
РС”, бр. 65/2018);

10.  Посебан  протокол  за  заштиту  деце  и  ученика  од  насиља,  злостављања  и
занемаривања у образовно-васпитним установама, Република Србија, Министарство
просвете, Београд 2007. године.

11.  Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и
занемаривање (“Службени гласник РС”, 46/2019 и 104/2020);

12.  Правилник о Јединственом информационом систему просвете (“Службени гласник
РС”, 81/2019);

13.  Правилник о ближим условима у  поступку  доделе јединственог  образовног  броја
(“Службени гласник РС”, 81/2019);
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14.  Правилник о врсти, називу, садржају и изгледу образаца евиденције и јавних исправа
и  начину  њиховог  вођења,  попуњавања  и  издавања  у  предшколској  установи
(“Службени гласник РС”, 59/2010);

15.  Правилник  о  стручно-педагошком  надзору  (“Службени  гласник  РС”-  Просветни
гласник бр. 16/18.);

16.  Правилник о критеријумима за утврђивање мањег односно већег броја деце од броја
који се уписује у васпитну групу  (“Службени гласник РС”, бр. 44/2011); 

17. Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску
установу (“Службени гласник РС”, бр. 44/2011);

18. Правилник о ближим условима за остваривање припремно предшколског програма
(Просветни гласник бр. 5/2012.);

19. Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и
акта о мрежи јавних основних школа (“Службени гласник РС”, бр. 21/2018.);

20. Правилник о  ближим условима за  оснивање,  почетак  рада и  обављање делатности
предшколске установе (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 1/2019.);

21. Правилник о  стандардима  квалитета  рада  установе (“Службени  гласник  РС  –
Просветни гласник”, бр. 14/2018)

22. Правилник о  Стандардима  компетенција  за  професију  васпитача  и  његовог
професионалног развоја (“Просветни гласник РС”, бр. 16/2018.);

23. Правилник о општинском савету родитеља (“Службени гласник РС”, бр. 72/2018.);
24. Правилник о ближим условима и начину остваривања исхране деце у предшколској

установи (“Службени гласник РС”, бр. 39/2018.);
25. Правилник о ближим условима и начину остваривања неге и превентивно-здравствене

заштите деце у предшколској установи (“Службени гласник РС”, бр. 112/2017.);
26. Правилник  о  ближим  условима  и  начину  остваривања  социјалне  заштите  деце  у

предшколској установи (“Службени гласник РС”, бр. 131/2014.).
27. Правилник  о  календару  образовно-васпитног  рада  oсновне  школе  за  школску

2022/2023. годину (“Просветни гласник РС”, бр. 5/2022.);
28. Правилник  о  ближим  условима  за  остваривање  различитих  облика  и  програма

васпитно-образовног рада и других облика рада и услуга које остварује предшколска
установа („Сл. гласнику РС“,бр. 80/2021)

29. Правилник о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања
Службени гласник РС, бр. 38/2013 године

30. Правилник  о  стандардима  компетенција  за  професију  стручног  сарадника  у
предшколској установи и његовог професионалног развој, ("Службени гласник РС -
Просветни гласник"), број 3 од 13. априла 2021.

31. Правилник  о  врсти,  називу,  садржају  и  изгледу  образаца  евиденције  и  и  јавних
исправа и начину њиховог вођења, попуњавања и издавања у предшколској установи
"Службени гласник РС", број 102 од 7. септембра 2022.
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1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Предшколска установа „Лане” Кучево је прва установа за васпитање и образовање

деце  предшколског  узраста  на  територији  Општине  Кучево.  Основана  је  од  стране

Самоуправне интересне заједнице Дечје заштите Кучево 14. децембра 1982. године. Први

објекат  отворен  је  02.02.1983. године.  Основна  делатност  Установе  је  васпитање,

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

поласка у школу. 

Предшколска установа  “Лане”  Кучево реализује своју делатност  у три објекта и

то:

− објекат “Сунце”, ул. Браће Ивковић бр. 2 – централни објекат Установе;

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

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

Миланковић” у Раброву.

Годишњи  програм  рада  Предшколске  установе “Лане”  Кучево  доноси  се   на

основу:

1. Закона о основама система образовања и васпитања; 

2. Закона о предшколском васпитању и образовању;

3. Важећим  основама  програма  предшколског  васпитања  и  образовања „Године

узлета“;

4. Закона у области социјалне и здравствене заштите;

5. Извештаја о раду Предшколске установе “Лане” за 2021-2022. годину.

На основу Извештаја  о  раду у  коме  су  сумирани резултати  рада  у  претходној

години, а у складу са новим Основама програма реализоваће се следећи основни задаци: 

− континуирано унапређивање васпитно – образовног рада у складу са Основама

програма „Године узлета“;

− подршка професионалном развоју свих учесника у васпитно-образовној установи;

− развијању културе вртића према принципима датим у Основама програма; 

− наставак рада на стварању оптималних услова за обављање делатности;
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− квалитетно  физичко  окружење,  преструктуирање  простора  са  богатим

структуираним  и  неструктуираним  материјалима,  које  подржавају  заједничко

учешће деце и одраслих, сарадњу, различитост, персонализованост, истраживање,

игру,  телесни,  сензорни  и  естетски  осећај  и  зачудност,  набавка  дидактичког  и

потрошног материјала, уређење дворишта; 

− рад на обухвату деце која нису обухваћена системом ПВО; 

− даљи  рад  на  унапређивању  превентивно-здравствене  заштите,  исхране  деце,

одмора и рекреације; 

− континуирана  сарадња  са  родитељима  која  има  за  циљ  развијање  међусобног

поверења, уважавања и сталну размену како би се градило партнерство породице

и вртића кроз смислено учешће у развијању реалног програма;

− унапређивање  сарадње  са  широм  и  ужом  локалном  заједницом  и  стварање

прилика да локално окружење постане средина за развијање програма и учешћа

деце и одраслих;

− интензивирана  сарадња  са  другим  институцијама  које  организују  васпитно

образовни рад и то основним и средњим школама, центар за социјално, дом за

стара лица као и са другим организацијама и институцијама од јавног значаја; 

− континуирани  рад  на  стучном  усавршавању  медицинских  сестара,  васпитача  и

сарадника и развијање рефлексивне праксе као процеса преиспитивања теоријских

и властитих полазишта и сопствене праксе,  као и преиспитивање усклађености

праксе са Основама програма. 

 У реализацију наведених задатака важна је помоћ и подршка шире друштвене

заједнице, а посебно Скупштине општине Кучево односно оснивача Установе.
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2. МАТРИЈАЛНИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Предшколска установа  “Лане”  Кучево реализује своју делатност  у три објекта и

то:

− објекат “Сунце”, ул. Браће Ивковић бр. 2 – централни објекат Установе;

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

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

“Милутин Миланковић” у Раброву;

 
Табела број 1: Табеларни приказ броја група деце и спецификација објеката

Назив објекта Број група Површина
објекта у м²

Површина
дворишта у м²

1. “Сунце” 5 1050 4 976

2. “Маслачак” 5 676 200

3. “Цврчак” 2 222 300

Укупно 3 12 1948 5476

Напомена:  Површина  објекта  „Цврчак“  дата  је  оквирно,  уговором  није  прецизирана  тачна
квадратура  простора који је добијен на коришћење.

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

празници. Годишњи одмори ће бити коришћени у складу са Законом о основама система

васпитања  и  образовања  и  Законом  о  раду.  Радници  ће  користити  годшњи  одмор  у

периоду од 26.06. до 18.08.2022.године. Током овог периода дежурни вртић биће објекат

„Сунце“. За радну 2022/2023.годину у циљу стручног усавршавања и припрему за радну

2023/2024.  установа  неће  радити  са  децом  и  реализовати  васпитно  образовни  рад у

последњој недељи августа (4 радна дана).
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2.1. Опремљеност

Објекти  у  саставу  Установе  садрже  одговарајуће  просторије,  двориште  и

стандардну опрему за живот и рад деце. Састав просторија:

− радне собе;

− санитарни чворови за децу и одрасле;

− канцеларије за васпитаче са библиотеком;

− хол и атријум;

− двориште;

− пешчаници;

− вишенаменска сала (“Маслачак”);

− терасе у радним собама (“Сунце”, “Маслачак”);

− кухињe;

− канцеларије за друго особље, просторија за одлагање инвентара и материјала за

одржавање објекта, котларница и вешерница.

Све  радне  собе  опремљене  су  дидактичким  материјалом  који  углавном

задовољавају  све  педагошке  принципе.  Обнова дидактичког  материјала  и  играчака  се

врши редовно, сходно потребама и могућностима предвиђеним финансијским планом,

као  и  израдом  играчака  од  природних  материјала  у  складу  са  развијањем  реалног

програма. Периодично се набављају стручна литература за запослене као и дечја издања

за све објекте. Дворишни простор свих објеката опремљен је дечјим справама за игру и

уредно се одржава.

 Наша установа били је једна од 50 предшколских установа које су биле укључене

у пројекат СУПЕР 2019. године, а са применом нових основа програма „Године узлета“

почињемо у септембру радне 2022/2023. године. У циљу успешне примене нових Основа

програма  мед.сестре-васпитачи,  васпитачи,  стручни  сарадник  и  директор  установе  су

током  радне  2021/2022  године  постепено  уводиле  новина  у  изглед  радних  соба,

заједничких  простора  и  дворишта  у  свим  објектима.  Новине  су  увођене  у  складу  са

заинтересованошћу деце. 
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У циљу обезбеђивања инспиративног окружење за игру током претходне радне

године уношен је неструктурирани и полуструктурирани материјала у радне собе како би

се деци пружила подршка да уче кроз разноврсна искуства и истраживање.

У предстојећој радној 2022/2023. години наставићемо да унапређујемо  постојеће

капацитете  како  би  се  благовремено  обезбедили  услови  и  изградила  добра  основа  за

имплементацију нових Основа програма.

2.2. Организација рада Установе

Облици рада у Установи јесу:

1. целодневни боравак – 11 часова;

2. четворочасовни боравак - обухвата децу узраста од 5,5 до 6,5 година – година пред

полазак у школу.

      Програмски модел – у раду наше Установе са децом од 1 до 7 година ради се

према концепцији Нових основа програма „Године узлета“. 

2.3. Структура и приказ планираног обухвата деце у радној 2022-2023. години

Број  уписане  деце  за  нову  радну  годину  јесте  1  92.   У  периоду  од  18.04.2022.-

31.05.2022. године вршио се упис деце у вртић. Упис се односио само на децу која не

похађају вртић. Упис се вршио путем портала еУправе и попуњавањем еПријава за упис

деце. У периоду од 01.06.2022. до 31.08.2022. било је накнадних пријава за упис деце.

 

10



Предшколска установа „Лане“, Кучево

Преглед обухвата деце по облицима рада

Табела број 2: Објекат „Сунце“

Назив групе Носиоци програма
Број

група
Број
деце

Облик рада Трајање 

Узраст од 1-2

године

Милина Петровић- мед. сестра- васпитач

Дијана Бешина - мед. сестра- васпитач

1 13 Целодневни 11 h

Узраст од 1-3

године

Снежана Ђорђевић - мед. сестра- васпитач

Олга Јаковљевић - мед. сестра- васпитач

1 17 Целодневни 11 h

Узраст од 3-4

година

Данијела Стокић- васпитач

Сузана Илић- васпитач

1 17 Целодневни 11 h

Узраст од 4-

5,5

Милена Јовановић- васпитач

Невена Добрицић - васпитач

1 23 Целодневни 11 h

Година пред
полазак у

школу

Мирјана Петковић - васпитач

Сузана Живановић - васпитач

1 20 Целодневни 11 h

Укупно 5 90

Табела број 3: Објекат „Маслачак“

Назив групе Носиоци програма
Број

група
Број
деце

Облик рада Трајањ
е 

Узраст од 1-2
године

Сања Лазић - мед. сестра- васпитач
Јулијана  Дамјановић  -  мед.  сестра-
васпитач

1 12 Целодневни 11 h

Узраст од 2-3
године

Светлана  Станковић  -  мед.  сестра-
васпитач
Симона Лазић - мед. сестра- васпитач

1 17 Целодневни 11 h

Узраст од 3-
5,5 година

Елизабета Унгурјановић – васпитач
Бранка Милосављевић - васпитач

1 23 Целодневни 11 h

Узраст од 5,5
година до
поласка у

школу

Милуша Лековић – васпитач
Светлана Станојевић - васпитач

1 21 Целодневни 11 h

Година пред
полазак у

школу

Милуша Лековић – васпитач
Светлана Станојевић - васпитач

1 5 Полудневни 4 h

Укупно 5 78
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Табела број 4: Објекат „Цврчак“

Назив групе Носиоци програма Број
група

Број 
деце

Облик рада Трајање

Узраст од 1 до
3 године

Јасна Алексић - мед. сестра- васпитач
Марија Тодоровић - мед. сестра- васпитач

1 8 Целодневни 11 h

Узраст од 3 до
5,5 година

Слађана Благојевић – васпитач
Јелена Мунћан- Кокотовић - васпитач

1 16 Целодневни 11 h

Укупно 2 24

2.4.  Дневни ритам активности 

2.4.1. Орјентациони ритам дневних активности (целодневни боравак )

5:30 – 8:00 - Пријем деце/ јутарње окупљање;

8:00 – 8:30 -  Доручак;

8:30 – 10:30 -  Игра, планиране ситуације учења, животно практичне ситуације;

10:30 – 11:00 - Ужина; 

11:00 – 13:00  - Подневни одмор према потреби деце;

13:00 – 13:30  -  Ручак;

14:00  –  16:30  –  Игра,  планиране  ситуације  учења,  животно  практичне  ситуације  до

одлазак кући;

2.4.2. Орјентациони ритам дневних активности (полудневни боравак)

9:00 – 9:30 - Пријем деце; 

9:45 – 10:30 - Игра, планиране ситуације учења, животно практичне ситуације;

10:30 – 11:00 - Ужина;

11:00 – 12:45 - Игра, планиране ситуације учења, животно практичне ситуације;

12:45 – 13:00 - Припрема за одлазак кући;

Напомена:   у  току  радног  дана,  деца  обављају  уобичајене  рутине  и  ритуале

смислене за њихов узраст или групу.
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2.5. Кадар Установе

2.5.1. Систематизација радних места Установе

Табела број 5: Систематизација радних места u Установи
Р.б. Радно место Име и презиме Бр.радника

1. Директор Биљана Кецман 1
2. Секретар Никола Јовановић 1
3. Стручни сарадник – педагог Jeлена Славић 1
4. Стучни сарадник - логопед Јелена Спасојевић 1
5. Сарадник за превентивну здравствену заштиту Сунчица Јањић 1

6. Медицинска сестра – васпитач Милина Петровић
Снежана Ђорђевић
Олга Јаковљевић

Сања Лазић
Светлана Станковић

Јулијана Дамњановић
Јасна Алексић

Марија Тодоровић
Дијана Бешина
Симона Лазић

10

7. Васпитач Мирјана Петковић
Сузана Живановић

Сузана Илић
Данијела Стокић

Милена Јовановић
Јелена Мунћан

Елизабета Унгурјановић
Бранка Милосављевић

Милуша Лековић
Светлана Станојевић
Слађана Благојевић
Невена Добрицић

12

8. Административни и
финансијски послови

Слађана Бабић
Љубиша Јовић

2

9. Припремање хране – кувари Живадинка Стојнић
Весна Стојкановић
Љиљана Марковић

3

10. Сервирање хране Татјана Михајловић
Славица Живановић

2

11. Одржавање хигијене, техничар одржавања одеће Јасмина Станојловић
Нада Савчић
Смиља Рајић

Душанка Модрлановић
Мира Аврамовић
Ивана Ђорђевић
Наташа Цвејић

6 + 1

12. Технички послови Кржановић Синиша
Јовановић Синиша

2

13. Магационер Слађана Младеновић 1
УКУПНО: 44

Напомена: У табели број 5 приказан је број радника запослених на неодређено и одређено време.
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2.5.2. Структура четрдесеточасовне радне недеље запослених

Табела бр.6: Медицинска сестара - васпитач
Број Активност Време

потребно за
реализацију

1. Непосредни рад у групи; 30 сати

2. Планирање, структурирање средине за учење, евиденција рада; 5 сати

3. Сарадња са породицом и локалном заједницом; 2 сата

4. Стручно усавршавање; 1 сат

5. Рад у тимовима у Установи; 0,5 сати

6. Реализација различитих облика рада; 1,5 сати

Табела бр.7: Васпитач
Број Активност Време

потребно за
реализацију

1. Непосредни рад у групи; 30 сати

2. Планирање, структурирање средине за учење, евиденција рада; 5 сати

3. Сарадња са породицом; 1 сат

4. Сарадња са локалном заједницом; 1 сат

5. Стручно усавршавање; 1 сат

6. Рад у тимовима у Установи; 0,5 сати

7. Реализација различитих облика рада; 1,5 сати
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Табела бр.8: Стручни сарадник-педагог
Број Активност Време

потребно за
реализацију

1. Непосредан  рад са медицинским сестрама  – васпитачима,  васпитачима и
децом, родитељима и старaтељима деце и другим сарадницим;

22 сати

3. Учешће у раду тимова објеката и тимова Установе; 4 сата

4. Учешће у раду стручних скупова, семинара и актива; 3 сата

5. Вођење педагошке документације; 2 сата

6. Израда плана и програма Установе и извештаја Установе; 2 сата

7. Планирање, набавка, расподела дидактичких средстава, материјала за рад и
стручне литературе;

1 сат

8. Стручно усавршавање, истраживачки рад и праћење литературе; 3 сата

9. Сарадња са локалном заједницом и осталим институцијама и установама; 1,5 сата
10. Реализација различитих облика рада; 1,5 сати

Табела бр. 9: Стручни сарадник-логопед
Број Активност Време

потребно за
реализацију

1. Непосредан  рад  са  децом,  медицинским  сестрама  –  васпитачима,
васпитачима, родитељима и старaтељима деце и другим сарадницим;

22 сати

3. Учешће у раду тимова објеката и тимова Установе; 2 сата

4. Учешће у раду стручних скупова, семинара и актива; 3 сата

5. Вођење педагошке документације; 2 сата

6. Израда плана и програма Установе, као и извештаја Установе; 2 сата

7. Планирање, набавка, расподела дидактичких средстава, материјала за рад и
стручне литературе;

1 сат

8. Стручно усавршавање, истраживачки рад и праћење литературе; 3 сата

9. Сарадња са родитељима, локалном заједницом и осталим институцијама и
установама;

2 сата

10. Реализација различитих облика рада; 3 сат
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Табела бр.10: Сарадник – сестра на превентивној здравственој заштити
Број Активност Време

потребно за
реализацију

1. Реализација превентивно-здравствене заштите; 30 сати

2. Тријажа деце; 5 сати

3. Сарадња са стручним службама Здравственог центра; 2 сата

4. Спроводи мере превентивно-здравствене заштите и сарадње са 3К33 и
службама дезинфекције, дератизације и дезинсекције;

      1 сат

5. Сарадња са породицом и локалном заједницом;       1 сат

6. Планирање и евидентирање рада; 1 сата

Структура четрдесеточасовне  радне недеље свих запослених у Установи  налази се  у  архиви и личним
досијеима радника.
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3. ПОНУДА ПРОГРАМА И УСЛУГА

3.1. Програмски модел Нове основе програма „Године узлета“

Основе  програма  предшколског  васпитања  и  образовања  је  документ  којим  се

дефинише концепција васпитања и образовања предшколске деце. Он представља оквир

за:  израду  и  развијање  програма  васпитно-образовног  рада  на  нивоу  предшколске

установе,  развијање реалног програма на нивоу васпитне групе,  развијање различитих

програма и облика у предшколском васпитању и образовању,   израду критеријума  за

праћење и вредновање квалитета предшколског васпитања и образовања,  унапређивање

и  развој  предшколске  установе  и  делатности  у  целини,  остваривање  континуитета

предшколског  и  основношколског  васпитања  и  образовања,  израду  пратећих  ресурса

којима се операционализује и конкретизује концепција Основа програма. 

Концепција Основа програма заснива се на:  

 актуелним  стратешким  и  законским  документима  из  области  образовања  и

васпитања у Србији;  

 савременим теоријским поставкама о детињству, учењу и развоју деце на раним

узрастима;   

 релевантним  међународним  документима:  Конвенција  о  правима  детета,  1989;

Општи коментар 7 Комитета УН за права детета о остваривању права детета у

раном детињству, 2005; 

 Образовање за 21. век, УНЕСКО 2;

 Кључне компетенције за целоживотно учење, документ ЕУ комисије, 20063;

 Кључни  принципи  оквира  квалитета  предшколског  васпитања  и  образовања,

документ ЕУ комисије, 20144; 

 Компетенције у предшколском васпитању и образовању, ЕУ комисија, 20115;  

 традиционалној утемељености програма предшколског васпитања и образовања у

Србији на хуманистичким вредностима, интегрисаном приступу нези, васпитању и

образовању,  уважавању узрасних  специфичности  детета  и  водеће  улоге  игре  у

дететовом учењу и развоју;  
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 позитивним искуствима праксе предшколског васпитања и образовања у Србији

развијане кроз различите пројекте реализоване у партнерству носилаца образовне

политике,  истраживачких  институција,  невладиног сектора,  УНИЦЕФ и других

међународних  организација  и  фондација  (Развијање  отвореног  курикулума  на

нивоу дечјег вртића;

 ИМПРЕС  –  Унапређивање  предшколског  васпитања  и  образовања  у  Србији;

Вртићи без граница; Вртићи без граница 2; 

 Калеидоскоп – диверсификација програма предшколског васпитања); савременим

теоријама курикулума, крос-националној анализи докумената основа програма и

примерима добре праксе висококвалитетних програма предшколског васпитања и

образовања у свету;

 Стратегија развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030.године.

Кoнцепцијом Основа програма афирмише се:  

- вера у капацитете деце предшколског узраста да активно учествују у свом учењу и

развоју, значај игре на овом узрасту и значај заједничког учешћа деце и одраслих

за учење и развој;  

- професија васпитача као јединствена професија у односу на све друге, етичка и

рефлексивна  по  својој  суштини,  која  се  заснива  на  сложеним  и  особеним

компетенцијама;  

- јединствена професионална улога стручних сарадника у развијању рефлексивне

праксе и квалитетног реалног програма кроз промену културе и структуре вртића;

- повезивање са локалном заједницом и породицом и значај њихове улоге у пракси

предшколског васпитања и образовања.

Циљ програма предшколског васпитања и образовања јесте подршка персоналној,

делатној и социјалној добробити детета кроз холистички приступ развоју сваког детета,

целовитост процеса неге, васпитања и образовања и интегрисано учење деце. 
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Циљ се остварује поштовањем следећих принципа: 

 принципа  усмерености  на  односе,  када  је  фокус  на  стварању  окружења  које

подржава уважавање, одговорност и заједништво, 

 принципа  животности,  када  је  фокус  на  аутентичним  искуствима  и

интересовањима, збивањима и питањима, 

 прнципа интегрисаности, када је фокус на стварању прилика за богато искуство –

учење кроз доживљај и делање, 

 приципа аутентичности, када је фокус на уважавању посебности сваког детета и

његових јаких страна,

 принципа ангажованости,  када  је фокус  на  иницијативи  деце,  њиховом избору,

ангажовању, стварању, испробавању и 

 принцпа партнерства када је фокус на уважавању и укључивању перспектива деце,

породице, заједнице.

У односу на наведене принципе, васпитач оживљава концепцију Основа програма,

у реалном програму, користећи стратегије: планирање, заједничко развијање програма и

праћење и вредновање кроз документовање. 

Планирање  кроз  теме/пројекте  развија  интегрисан  приступ  учењу  кроз

продубљено истраживање тематике која је смислена и изазовна деци за истраживање. 

Заједничко  развијање  програма  се  постиже  охрабривањем  иницијативе  деце,

консултовањем са децом, којим се омогућава да се програм развија у складу са дечјом

перспективом,  моделовањем  начина  успостављања  односа  са  другима,  начина

разумевања  света,  односа  према  учењу,  као  и  проширивањем  активности  чиме  се

подупиру деца да иду изнад датог нивоа знања и вештина. 

Праћење кроз документовање обухвата праћење учења и развоја детета и праћење

како се развија програм. Кроз документовање се омогућава видљивост програма и учења

и  развоја  деце.  Процес  учења  и  развоја  детета  се  прати  и  документује  кроз  дечји

портфолио.  Развијање  програма  кроз  теме/пројекте  се  документује  кроз  тематски/

пројектни портфолио али и на друге начине, као што је заједничко прављење сликовница,

видео клипова, брошура, постера, инсталација у простору.
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Вредновање је саставни део праћења програма, у функцији је грађења квалитета

програма а постиже се усмереношћу на дугорочне циљеве васпитања и образовања, који

су  дефинисани  Развојним  планом,  праћењем  квалитета  кључних  димензија  програма:

средине  за  учење,  квалитета  односа,  заједничког  учешћа,  подршке  диспозицијама  за

учење,  инклузије,  различитости  и  демократских  вредности,  сарадње  са  породицом  и

локалном заједницом,  кроз  процес самовредновања у  који  су  укључени сви учесници

програма.

Деца  учествују  у  различитим  свакодневним  ситуацијама  које  су  део  животног

контекста деце и одраслих у вртићу, као што су рутине, ритуали, аутентични догађаји у

вртићу и ван њега.

3.2. Васпитно – образовни рад са децом од једне године до поласка у школу 

Васпитно-образовни рад се  реализује  према  програму Основа програма Године

узлета који се заснива операционализација примене реалног програма у свим вртићима

Програм  неге  и  васпитно-образовног  рада  деце  узраста  до  три  године  започиње

програмом 

транзиције. Транзиција деце из породице у јаслице спроводи се у неколико корака.

Након уписа деце организују се родитељски састанци или индивидуални разговори са

родитељима  у  циљу  пружања  осећаја  добродошлице,  међусобног  упознавања  и

успостављања поверења. У процесу транзиције врло је важан боравак родитеља у групи.

Током прве недеље боравка у јаслицама, родитељи бораве у радној соби1 како би се дете

осетило сигурно.  Током периода транзиције  родитељима се обезбеђује  стална стручна

подршка и врши се заједничко праћење и прилагођавање тока адаптације. Након процеса

транзиције рутине се успостављају у складу са индивидуалним ритмом сваког детета и

усаглашено са породицом. 

Простори у јаслицама треба да буду предвидиви и сигурни за децу и на тај начин

их позивати на игру и истраживање, а то су: сензорна, кинестетичка, литерарна, целина за

конструисање, за визуелне уметности, за симболичку игру, за скривање и осамљивање. 

1 Уколико епидмиолошка ситуација то дозвољава
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Простор предвиђен за децу вртићког узраста у својој укупности је структуиран на

следеће  просторне  целине  које  децу  позивају  на  одређену  врсту  истраживања,  и  то:

уметнички атеље (музички, ликовни, драмски); научни центар/лабораторија; радионица;

целина за конструисање; сензорна целина; библиотека; тајновити и зачудни простори за

скривање  и  осамљивање;  простори  за  истраживање  светлости  и  сенки;  простор  за

документацију. 

Просторне целине се мењају у складу са дечјим афинитетима и интересовањима

што подразумева континуирану допуну и уношење различитих средстава и материјала

како  би  се  проширила  игра  и  истраживање  деце.  Опремљени  простор  треба  да  је

приступачан  и  доступан  за  децу  са  класификованим  материјалима,  средствима  и

играчкама чиме се подстиче њихова самосталност и могућност избора.

Простор реалног програма је доминантно опремљен: 

 неструктурираним и полуструктурираним материјалима, који могу да се користе

на различите начине и који омогућавају различите начине изражавања; 

 различитим сензорним материјалима којима се подржавају  сензорна искуства  и

активности и практична манипулација  (истраживање текстура,  мириса,  звукова,

тонова, мелодија, покрета); 

 природним материјалима и елементи природе и рестловима; 

 реалним и аутентичним предметима и материјалима;

 различити ликовни материјали и реквизити;

 материјали  и  продукти  којима  се  подржава развој  ране  писмености  (штампани

материјали, плакати, књиге и сликовнице, мапе, шеме, различите врсте прављених

календара и скала, графички симболи...). 

Квалитетно  физичко  окружење  у  вртићу  (унутрашњост  вртића  и  дворишта  и

локално окружење) треба да служе деци за различите начине сусретања и заједничког

учешћа  међу  вршњацима  и  другим  одраслим,  сарадњу,  позитивну  међузависност,

уважавање посвећенсти у активности и иницијативност, истраживање, експериментисање

и  стваралаштво,  различитост,  припадност  и  персоналозованост,  телесни,  сензорни  и

естетски осећај и зачудност. 
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Целокупан простор одражава актуелне процесе  и активности и пружа подршку

дечјем учешћу и учењу кроз: дечје радове, фотографије, тродимензионалане конструкте,

продукте  дечијих активности.  Промене у простору треба да су видљиве и да се исти,

богати материјалима,  новим провокацијама за учење и игру и продуктима насталим у

раду са децом или онима који су у настајању кроз заједнички рад медицинских сестара,

деце  и  родитеља.  На  тај  начин  се  пружа  могућност  детету  да  буде  посвећено  својој

активности, може да се осами, прави изборе, самостално је и независно, осећа се сигурно,

пријатно и опуштено, задовољава своју радозналост, ствара односе са другом децом, ради

са другима,  сарађује,  комуницира,  размењује,  активно  је,  креативно,  експериментише,

изражава се на различите начине, има континуитет активности, види свој процес учења,

идеје и продукте, доживљава простор као свој. 

Повезивање  деце  различитог  узраста  остварује  се  на  различите  начине:  помоћ

старије  деце  млађој  у  дневним  рутинама,  игра  у  заједничким  просторима  (холовима,

тераси, дворишту),  заједничка игра и истраживања деце јасленог и вртићког узраста у

оквиру неке теме/пројекта,  активности „деца за децу“ (позоришне представе,  причање

прича...  ),  израда различитих играчака и средстава за млађу децу и заједничка игра са

њима (звечке, скривалице...), заједничке прославе тема/пројеката... 

Развијање реалног програма покреће се се кроз животно-практичне ситуације које

чине  део  контекста  деце  и  одраслих  у  вртићу  као  и  учествовање  у  планираним

ситуацијама  учења  које  покрећу  делање  деце  и  смислено  се  развијају  кроз  теме  и

пројекте. Васпитачи подржавају процес учења и игре деце покрећући и осмишљавајући

различите пројекте у које се укључују родитељи и други учесници,  и то кроз следеће

кораке: отварање пројекта, развијање пројекта и затварање пројекта. Идеја за покретањем

одређеног пројекта настаје из ситуација у којима се група деце бави за њих смисленим

активностима или је покренута одређеним доживљајем. На основу укључености у дечију

игру,  слушања  идеја  и  питања  деце,  искустава  која  деле  деца  и  одрасли,  уочавања

проблематике,  ситуација  и  догађаја  који  зокупљају,  зачуђују  и  интересују  децу,

васпитачи добијају почетне идеје за могући пројекат. 
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Истражујући различите изворе и размишљајући о томе шта је за дете смислена

проблематика,  уносе  се  подстицаји  (провокативни  материјали,  средства,  питање,

проблем, прича, филм и др.) који децу инспиришу, стварају доживљај, чуде и покрећу на

истраживање.  Од  начина  на  који  деца  реагују  на  ове  почетне  провокације,  њихових

исказаних и уочених претходних искуства и разумевања, претпоставки и теорија везаних

за покренуту проблематику, идеја и питања које износе, уобличава се и основно питање

које се истражује, односно сврха или циљ пројекта (шта се њиме хоће, зашто то радимо,

зашто  је  он  важан,  шта  је  крајњи циљ нашег  истраживања,  које  промене  желимо да

остваримо). Смисао пројеката је у томе, што деца кроз за њих смислене активности, уче

како  се  учи  а  уз  подршку  њиховом  активном  учешћу  и  подстицање  заједништва  и

партнерства  са  различитим  учесницима.  Пројекат  се  развија  кроз  аутентични  низ

међусобно повезаних ситуација  кроз које деца на интегрисан начин истражују  за њих

смислена и изазовна питања и проблеме на путу остварења циља пројекта. 

Деца и васпитачи спроводе истраживање коришћењем различитих извора сазнања:

- у  вртићу:  сликовнице,  енцикопедије,  ситуационо  учење,  истраживање  са

познаваоцима проблематике и другим одраслима из локалне заједнице, интернет,

филм и др.; 

- локална заједница: као место чије ресурсе треба упознати,  наћи и користити за

истраживања аутентична места у локалној заједници, у природним окружењима,

институцијама, са познаваоцома проблематике из локалне заједнице како би деци

помогли да нађу решење/одговоре на своја питања. 

Пројекат укључује сталну рефлексију процеса учења, како од стране васпитача,

тако  и  од  стране  деце.  Истраживања  деце  и  одраслих  током  трајања  пројекта  се

продубљују кроз баланс, са једне стране, новонасталих дечијих питања, иницијатива и

фасцинација,  и  провокација  које  уносе  васпитачи,  са  друге  стране.  На  основу  тога,

васпитачи планирају наредни корак-два у пројекту, односно наредну ситуацију за учење,

при чему су и сами учесници у истраживачком процесу заједно са децом и одраслима. 

Ритам дана је флексибилан и одређен само оброцима и временом за одмор, док се

дечије активности и истраживања дешавају током целог дана, а не само у преподневним

часовима. 
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Васпитач је учесник и моделатор истраживања, а не неко ко директно подучава.

Сваки пројекат завршава се слављењем – његовим представљањем и дељењем са другима

кроз  одабране  начине  изражавања.  На тај  начин,  прави се  повратак  у  истраживање и

сагледава цео процес развијања пројекта онако како га виде деца – од његовог покретања

до решења до кога се дошло и настанка одређене промене у њиховом окружењу. 

Програм  и  дечије  учење  видљиви  су  за  дете  кроз  персонализацију  простора:

изложени  материјали  у  соби  и  на  зидовима  одражавају  процес  и  активности  који  се

одвијају  у  групи,  видљиви  су  продукти  и  континуитет  активности  деце  и  других

учесника.  Чињење  процеса  учења  видљивим  остварује  се,  пре  свега,  кроз  почетне,

процесне и завршне паное који прате сваку од фаза у развијању пројеката.  Почетним

паноом документује се отварање пројекта, кроз: полазне идеје и активности, радове који

представљају дечија искуства и доживљаје, позиве родитељима за учешће,  предлоге и

идеје родитеља, најаву активности везаних за пројекат.

 Процесни  пано  приказује  како  се  пројекат  развијао  кроз  различите  начине

представљања:  фотографије  чиме се  деца  и  одрасли  баве  у  пројекту,  белешке  деце  и

васпитача, дечије радови и др. Коначно, завршни панои документују затварање пројекта

кроз:  фотографије  слављења учења у пројекту,  запажања деце и родитеља о пројекту.

Дечије  учење  и  развој  документују  се  кроз  дечији  портфолио,  а  развијање  реалног

програма кроз пројектни портфолио, почетне, процесне и завршне паное. 

Припремни предшколски програм, иако у документу није издвојен као посебна

целина,  садржан  је  кроз  дефинисање  општих  циљева  Основа  програма,  а  усмерен  на

развој  диспозиција  за  учење  и  компетенција  за  целоживотно  учење  у  складу  са

принципима  развијања  реалног  програма,  у  реалном  контексту  васпитно  –  образовне

праксе. У години пред полазак у школу, постављени су следећи приоритети: 

- Да сва деца предшколског узраста,  кроз подршку њиховој добробити,  имају

једнаке могућности за учење и развој; 

- Да деца развијају диспозиције за целоживотно учење, као што су: отвореност,

радозналост,  отпорност,  рефлексивност,  истрајност,  поверење у себе и своје

могућности  и  позитивни  лични  и социјални  идентитет,  чиме  се  постављају

темељи развијања образовних компетенција. 
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Програм за децу у години пред полазак у школи такође се развија као подршка

ситуационом  учењу  и  кроз  развијање  различитих  пројеката  на  начин  и  са  значајем

поменутим у претходним деловима, при чему је задатак васптача да на индиректан начин

утиче на општу припремљеност деце за полазак у школу, тако што ће обезбедити услове

да заједно са децом трага за одговорима на питања која су пре свега смислена за дете и да

кроз  развијање  пројеката  унутар  група  омогући  деци  да  заједно  уче  и  напредују.

Развијање реалног  програма остварује  се  кроз  интегрисан  приступ  и  рад са децом на

темама/пројектима  са  циљем  да  се  истражује  и  трага  за  одговорима  на  питање  или

проблем који деца уочавају,  при чему тражење решења за децу представља изазов.  У

развијању програма фокус васпитача је на стварању прилика за учење као интегрисаног

искуства  детета  кроз  оно  што  чини (делање)  и  онога  што  ради  (односи),  а  не  према

унапред  испланираним  појединачним  активностима  или  издвојеним  садржајима

подучавања. 

На тај начин деци је омогућено: 

- да се баве оним што за њих има смисла, што их занима; 

- развијају различите врсте писмености (језичке, математичке, визуелне) и изналазе

ситуације за њихово смислено коришћење; 

- развијају кључне образовне компетенције за целоживотно учење: комуникација на

матерњем  језику,  комуникација  на  другом  језику,  математичке,  научне  и

технолошке  компетенције,  дигиталне,  друштвене  и  грађанске  компетенције,

иницијатива и предузетништво, културолошка свест и изражавање, учење учења; 

- да истражују различите изворе учења и подршке: различита места, институције и

организације,  појединци у локалној  заједници,  породица, друга деца и одрасли,

штампани, дигитални и други извори; 

- да се на различите начине и креативно изражавају (визуелно изражавање, покрет,

плес,  изражавање  гестом,  певање,  звук  и  музика,  причање,  драматизација,

невербална комуникација, грађење у простору...) 

- користе  говор  у  тумачењу  својих  мисли  и  доивљаја  и  да  проширују  своје

разумевање себе и света који их окружује кроз говорно изражавање; 

- уче истражујући.
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Иако важан за целокупни предшколски период, посебно важан аспект припреме за

школу  односи  се  на  увођење  деце  у  свет  писмености.  Рана  писменост  се  развија  у

подстицајном  језичком  окружењу  кроз  активности  у  којима  различити  начини

симболичког  бележења и писана  комуникација  имају  сврху и  смисао  за  дете  у  самој

активности, а не кроз издвојено подучавање деце читању и писању. 

Важан  аспект  припреме  за  школу  односи  се  на  подршку  развијању  важне

комептенције за целоживотно учење - учењу учења (поред осталих компетенција). Ова

компетенција  се  развија  подршком  деци  да  освешћују  процес  властитог  учења

(запитаности,  постављања питања,  развијање  сопственх  теорија  и  хипотеза,  решавања

проблема,  проналажење  различитих  извора  информација,  заједничко  долажење  до

решеања, конструкција знања, промишљање, преиспитивање и др. ). 

Приоритени  задаци  ове  године  биће  усмерени  ка  континуираном  развијању

реалног програма у вртићима кроз: 

- стварање подстицајне и изазовне средине за игру и учење деце 

- подршка грађењу односа у вртићу 

- грађење културе заједништва 

- развијање  тема/пројеката  у  функцији  подршке  добробити  деце,  а  у  складу  са

дефинисаним принципима 

- рефлексија васпитне праксе и 

- унапређивање професионалних компетенција васпитача и стручних сарадника. 

Имплементацијом програма Године узлета тежимо ка развијању заједнице учења

свих учесника у васпитно-образовном процесу са циљем смисленог и квалитетног развоја

програма  и  културе  у  сваком  вртићу.  Заједница  учења  треба  да  буде  базирана  на

отворености  сваког  учесника  ка  реалним  променама  како  групе  тако  и  личних

професионалних  у  контексту  социјалних  интеракција  које  омогућавају  суочавање

различитих перспектива и размену и тиме се подржавају и подстичу нови приступи. 
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3.3. План ширења
у Предшколској установи „Лане“, Кучево

ВРТИЋ ЈЕЗГРА

ОБЈЕКА

Т

БРОЈ ГРУПА ПРОЦЕНАТ  

ВАСПИТАЧА КОЈИ ЈЕ 

ПРОШАО ОБУКУ

НОСИЛА

Ц 

ПРОМЕНЕ

МЕНТО

Р
Узрас

т од 1-

3 

годин

е

Узрас

т од 3-

5,5 

годин

а

У 

години

пред 

полаза

к у 

школу

СУНЦЕ 2 2 1 100% Јелена 
Славић

Ана 
Којић

Табела 11. приказ вртића Језгра

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР ВРТИЋА КОЈИ ЋЕ БИТИ ЈЕЗГРА:

 Да у вртићу постоје: групе узраста од 1-3 године, од 3-5,5 година и групе у години 
пред полазак у школу;

 Да је вртић на локацији погодној за посете колега из других вртића; 

 Да су сви запослени учествовали на обукама за примену нових Основа програма;

 Да је вртић остварио квалитетну праксу кроз досадашње учешће у пројектима и 
различитим облицима стручног усавршавања, реализацију других облика и 
програма рада са децом и породицом;

 Процена нивоа мотивације запослених за унапређивање својих компетенција у 
развоју квалитетне праксе дечијег вртића.

Табела 12. Критеријум за избор вртића језгра
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ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ:

ОБЈЕКАТ БРОЈ ГРУПА ПРОЦЕНАТ 

ВАСПИТАЧА КОЈИ 

ЈЕ ПРОШАО 

ОБУКУ

Носиоци

промене
Узраст

од 1-3 

годин

е

Узраст

од 3-

5,5, 

година

У 

години 

пред 

полаза

к у 

школу

у години пред 

полазак у 

школу на 4 сата

у седишту 

установе и при 

школама

«МАСЛАЧАК» 2 1 1 1 100% Јелена 

Славић

«ЦВРЧАК» 1 1 1 0 100% Јелена 

Славић

Табела 13. Приказ броја група по објектима

ПЛАН ШИРЕЊА У ЈЕЗГРИМА ВРЕМЕ

По плану менторских посета и договорених акција

1. Анализа у односу на поставке Године Узлета; Обавештавање породица 

и Локалне заједнице о Годинама Узлета; Прављење плана набавке

2. Промене у простору

3. Пројекти

4. Прича о теми/пројекту

5. План ширења на ниво ПУ

Септембар

Октобар 

Октобар 

Октобар

2022/2023

Табела 14. Приказ плана ширења у језгрима
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ПЛАН АКТИВНОСТИ ШИРЕЊА ГУ НА НИВО ЦЕЛЕ ПУ

АКТИВНОСТИ
НОСИОЦИ ВРЕМЕ

РАДНИ 

МАТЕРИЈАЛ

НАПОМЕНЕ И ПОТРЕБНЕ 

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

1.
Упознавање са 

документом ГУ

Стручни 

сарадници

Септембар 

- октобар 

2022.год.

На Педагошком колегијуму дати 

опште информације, а у 

вртићима путем састанака и 

интернео буке ГУ детаљније

2.  

Информисање 

родитеља о 

новим основама 

програма 

Године узлета и 

новом Развојном

плану установе- 

савет на нивоу 

установе

Стручни 

сарадници и 

Актив за 

развојно 

планирање

Тим за 

обезбеђивањ

е квалитета 

и развој 

Установе

Септембар 

/октобар 

2022.год.

ОП

Године 

узлета

Правилник

о ближим 

условима 

за 

оснивање

….

Обука тимова за праћење 

реализације Акционог плана на 

нивоу вртића и потом 

реализација родитељских 

састанака на нивоу вртића-

Од новембра 2022. год. до 

септембра 2023.год

3.  Реализација 

стручног Актива

објекта Анализа 

правилника о 

ближим 

условима за 

оснивање, 

почетак рада и 

обављање 

делатности (нор

мативи)

Стручни 

сарадници и 

руководиоц

и објеката

септембар 

- децембар 

2022. год.

Припремити део Правилника 

који се односи на норматив- за 

сваку собу
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4.

Анализа 

простора и 

израда 

спецификације 

неопходног 

материјала за 

прву набавку

(израдити 

протоколе о 

сарадњи) 

Стручни 

сарадници и 

руководиоц

и објеката

Јануар '23.

Сагледавање стања 

опремљености и израда 

спецификације неопходних 

средстава и опреме за први круг 

набавке

5.

Договор за 

конкретне 

промене у 

собама, 

заједничким 

просторима и 

двориштима

Васпитачи, 

деца и 

родитељи 

Фебруар 

/март ' 23.

Текст о 

физичкој 

средини из 

ОП

Обезбедити простор за одлагање 

вишка материјала и материјала за

рад васпитача у свим вртићима

6.

Заједнички 

обилазак 

простора и 

анализа 

изврешених 

промена у 

простору, 

давање предлога

за унапређење 

васпитачи, 

деца, 

родитељи и 

стручни 

сарадници

Март '23.

Текст о 

физичкој 

средини из 

ОП

Правилник

о ближим 

условима...

Обезбедити довољно 

рециклажног материјала и 

повезати се са фирмама 

организацијама у окружењу за 

доставу материјала (направити 

уговоре о сарадњи) који може да 

се користи за богаћење простора

7.
Договор и 

предлог за 

уређење 

Стручни 

сарадници, 

васпитачи 

Април/мај 

'23.
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простора по 

собама и 

заједничким 

просторима

8.

Посета вртићима

језгрима 

промене, 

упознавање са 

променама у 

унутрашњем 

простору

Објекти 

сукцесивно 

према плану

вртића 

језгра

Април/ Мај

'23.

Текст о 

физичкој 

средини из 

ОП

Правилник

о ближим 

условима...

У вртићима језгрима направити 

план долазака колега. 

Прецизирати улоге домаћина и 

посетилаца.

Из других вртића у првом кругу 

посета у језгра долазе једра из 

других вртића. Једра из других 

вртића су васпитачи из најмање 

једне  до највише 4 групе-у 

зависности од величине 

конкретног вртића. Критеријум 

за одабир једра у другим 

вртићима су: да су васпитачи 

прошли или званичну или 

интерну обуку ГУ и мотивација 

васпитача да буду једра. Задатак 

једра је да мотивишу промену и 

буду снага имплементације ГУ у 

целом вртићу.

9. Посета вртићима

језгрима 

промене, 

упознавање са 

променама у 

Објекти 

сукцесивно 

према плану

вртића 

Мај/ јун' 

23.

У вртићима језгрима направити 

план долазака колега. 

Прецизирати улоге домаћина и 

посетилаца.
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спољашњем 

простору

језгра

10.

Детаљнија 

анализа, 

заједничко 

разумевање и 

рефлексија 

појединачних 

димензија 

програма у 

односу на 

конкретне 

потребе објекта

(слика о детету, 

култура вртића,  

развијање 

реалног 

програма, 

добробит, 

односи, делање, 

принципи, 

праћење и 

документовање..

.)

Стручни 

сарадници и 

васпитачи

јун '23.

ОП

Године 

узлета

Рефлексив

на питања

Калеиодос

коп 

Састанци ће се одржавати у 

простору вртића у договорено 

време и на њима ће се 

дискутовати о томе како се 

разумеју свака од димензија 

програма и који су конкретни 

кораци планирани да реална 

пракса крене у жељеном правцу

11.

Анализа и 

заједничко 

разумевање 

пројектног 

учења, посета 

вртићима 

Објекти 

сукцесивно 

према плану

вртића 

језгра

Јун '23. ОП Године

узлета

Калеидоск

оп, 

Пројектни 

Из других вртића у првом кругу 

посета у језгра долазе једра из 

других вртића. Једра из других 

вртића су васпитачи из најмање 

једне  до  највише 4 групе-у 

зависности од величине 
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језгрима и 

састанак у вези 

пројеката у 

групама

приступ

конкретног вртића. Критеријум 

за одабир једра у другим 

вртићима су: да су васпитачи 

прошли или званичну или 

интерну обуку ГУ и мотивација 

васпитача да буду једра. Задатак 

једра је да мотивишу промену и 

буду снага имплементације ГУ у 

целом вртићу.

12.

Анализа прича о

темама/пројекти

ма у језгрима

Стручни 

сарадници и 

васпитачи

Јун '23.

ОП Године

узлета

Из других вртића у првом кругу 

посета у језгра долазе једра из 

других вртића. Једра из других 

вртића су васпитачи из најмање 

једне  до  највише 4 групе-у 

зависности од величине 

конкретног вртића. Критеријум 

за одабир једра у другим 

вртићима су: да су васпитачи 

прошли или званичну или 

интерну обуку ГУ и мотивација 

васпитача да буду једра. Задатак 

једра је да мотивишу промену и 

буду снага имплементације ГУ у 

целом вртићу.

1. Предлози за 

развијање 

пројеката, 

праћење и 

документовање

Стручни 

сарадници и 

васпитачи

децембар'2

2.-март'23.

ОП Године

узлета

Калеидоск

оп, 

Пројектни 

У покретање и праћење промена 

у појединачним објектима 

повремено ће се поред стручних 

сарадника укључивати и 

васпитачи из вртића језгара
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приступ

13.

Представљање 

пројеката из 

других вртића 

васпитачима из 

језгара

Стручни 

сарадници,

васпитачи

април-мај 

23.

ОП Године

узлета

У остале вртиће иду васпитачи 

из језгара

Табела 15. План активности ширења ГУ на нивоу целе ПУ

3.4. Различити облици рада

У ПУ „Лане“ се планира реализација следећих различитих облика рада:

-  Радионица  за  децу  и  родитеље  у  селу Дубока,  за  децу  која  нису обухваћена

системом ПВО;

- Радонице за децу на нивоу свих група;

- Радионице за децу на нивоу Установе;

- Радионица „Разговаралица“;
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Табела  16.  Табеларни  приказ  различитих  програма  и  облика  рада  за  децу  која  нису  обухваћена

системом ПВО радну 2022/2023.годину

Назив  различитог
облик  и  програм
рада 

Реализаотори    Циљ
програма

Циљна
група

Место
реализације 

Реализација у
току/ван
радног
времена

Временска
артикулација/
динамика

„ИГРАОНИЦА“ Стручни
сарадници,
директор,
васпитачи,
медицинске
сестре-
васпитачи,
родитељи
или
стручно
лице

Подстицање
и  развијање
игре  код
деце,
укључивање
деце узраста
од  3-5,5,
година  која
нису
обухваћена
системом
ПВО

Родитељи  и
деца  узраста
3-5,5 година
која  нису
обухваћена
системом
ПВО

Места  у
локалној
заједници
прилагођена
деци

Киндер-клуб,
Дубока

Од  17  до
18:30 

Октобар,
Јануар,
Март/април
Мај/јун

Саветовалиште
за родитеље

Стручни
сарадници,
директор,
васпитачи,
медицинске
сестре-
васпитачи,
родитељи
или
стручно
лице

Пружање
подршке деци
и
родитељима
током
одрастања,
јачање
компетенција

Деца  и
родитељи
свих
узраста  од
1-7  година
која  нису
обухваћена
системом
ПВО
(корисници
програма)

ПУ  „Лане“,
Кучево

У  току
радног
времена  од
11-13 h

2  пута  недељно
(уторак  и
четвртак)
током  целе
године 

Табела 17. Табеларни приказ различитих програма и облика рада са децом која су у систему ПВО 

Различити облик и
програм рада 

Реализаотори    Циљ
програма

Циљна
група

Место
реализације 

Реализација  у
току/ван
радног
времена

Временска
артикулација/
динамика

Разговаралица/
причалица

Стручни
сарадник
логопед,
васпитачи,
друга
стручна лица

Развијање  и
стимулација
говора  код
деце

Деца
узраста  од
1-7 година

Простори
ПУ „Лане“

Реализација  у
току  радног
времена

Једном месечно

Едукативне
радионице за децу
и родитеље

Стручни
сарадници
(педагог  и
логопед),
директор,
васпитачи,  и
друга

Едукација
родитеља  и
деце  са
циљем
развијања
компетеници
ја  деце  и

Родитељи  и
деца  свих
узраста

Објекти  ПУ
„Лане“

У периоду од
15-17 х

3-4 пута годишње
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стручна лица родитеља
Саветовалиште  за
децу и родитеље

Стручни
сарадници
(педагог  и
логопед),
дирекотр,
медицинске
сестре-
васпитачи  и
васпитачи,
стручна лица

Подршка
родитељима
и  деци  у
развијању
комептеницја
,  решавању
проблема  и
питања  која
су  им
значајна
током
одрастања 

Родитељи  и
деца  свих
узраста

Објекти  ПУ
„Лане“

У току радног
времена  од
11-13 h

2  пута  недељно
(уторак  и
четвртак)
током целе године

Играоница Медицинск
е  сестре-
васпитачи,
васпитачи,
родитељи

,,Игралице,,
базирати  на
стицању  и
учвршћива
њу
социјалних
контаката
на  релацији
дете-дете  и
дете-
одрасли
кроз игру.
„Одрасли,
будите  и  ви
деца“,
заједничка
игра
родитеља  и
деце  и
васпитача

Деца
узраста  од
1-7 године и
родитељи

Радне собе-
хол,

двориште

У току радног
времена 

Периодично 

Спортска
играоница

Васпитачи,
родитељи, 
стручна лица

Развијање
спортског
духа,
спретности
сигурности
код  деце,
развијање
моторичког
апарата  и
мускулатуре,
неговање
заједништва
кроз  тимски
рад и игру. 

Деца  од  1-7
година

Отворени  и
затворени
простори
ПУ „Лане“

У току радног
времена 

Периодично 

Уметнички атеље Васпитачи  и Развијање Деца  од  1-7 Радне  собе, У току радног Периодично 
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родитељи
и  стручна
лица

осећаја  за
естетски
доживљај,
развијање
креативности
и  маште,
подстицање
ликовног
изражавања.

година хол,
двориште

времена 

Музичка
радионица 

Васпитачи,
родитељи  и
стручна лица

Развијање  и
неговање
осећаја  за
звук  и
музику,
покрет и игру
уз музику.

Деца  од  1-7
година

Радне  собе,
хол,
двориште

У току радног
времена 

Периодично 

У  дечјој  недељи  у  центру  за  културу  „Драган  Кецман“  биће  организована

позоришна  представа  за  малишане   "Баш је  чар  бити  гусар",  коју  ће  извести  глумци

позоришта  Чича  Мича  из  Београда.  Осим  деце  која  су  обухваћена  системом  ПВО,

оствариће  сарадња  са  свим  васпитно-образовним  установама  на  територији  општине

Кучево, а представу ће моћи пратити и деца из осетљивих група и која нису обухваћена

системом ПВО.

Установа ће током године организовати излете за децу васпитних група при чему

ће се водити рачуна о интерсовањима деце и родитеља. Понуде дестинација за излет биле

су:

- Дино парк- Свилајнац

- Зоо врт – Јагодина

- Зоо врт – Београд

Савет родитеља је једногласно усвојио предлог дестинацију за излет Дино парк –

Свилајнац. Излет ће се реализовати у мају месецу.

Током године биће организовани и излети за запослене у циљу релаксације, које

ће бити реализоване у последњој недељи августа.

Светски и Међународни дани обележавају се широм света. Циљ обележавања је да

се општа пажња одраслих усмери на потребе најмлађих. То је истовремено и наш циљ, да

се  наша  Установа,  локална  заједница,  државне  институције,  васпитачи  и  родитељи

анимирају са племенитим задатком за стварање услова за срећније детињство. 
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Суштина обележавања ових дана јесте да се деца играју,  образују,  васпитавају,

здраво, срећно и безбедно живе.

Датуми обележавања светских дана по месецима:

 Октобар 2022.год. – обележавање Дечје недеље
 Октобар 2022.год. –Дан хране и чистих руку
 Новембар 2022.год. –Дан љубазности, толеранције и права детета
 Децембар 2022./ Јануар 2023.год.- Дан породице
 Фебруар 2023.год. – Дан матерњег језика
 Март 2023.год. – Дан, жена, среће и поезије
 Април 2023.год. – Дан шале, Дан за екологију душе и планете Земље
 Мај 2023.год. –Дан Сунца, птица и дрвећа
 Јун  2023.год.  –  Дан  деце  (борбе  против  насиља  над  децом  и  једнакости  међу

децом)
Потребан материјал за реализацију:

 Хамера 10
 Лепак охо 2
 Папирна трака 2
 Глобус
 Фломастери-дебљи 4 паковања.

3.5. Радионице са децом, родитељима и васпитачима на нивоу Установе

На родитељским састанцима на почетку радне године предложене су теме којима

би се бавили и које би истраживали током радне 2022-2023. године, али и поред тога

родитељи ће имати могућност да изнесу своје предлоге  и у складу са интересовањем

већине родитеља биће организоване радионице за родитеље и децу. Едукација родитеља

одвијаће се кроз: радионице, предавања, панел дискусије, брошуре 3 до 4 пута годишње.

Предложене теме су у складу са породичним потребама и актуелним темама у друштву и

породицама:

 Утицај савремене технологије на децу и њихов развој;

 Агресивност код деце;

 Развијање самосталности и одговорности код деце;

 Напади беса код деце –како их спречити?

 Васпитавање деце успостављањем правила;

 Односи са вршњацима;
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 Вршњачко насиље;

Кроз овакав вид сарадње са породицом желимо:

 Развијање партнерства са породицом;

 Директно укључивање родитеља у рад вртића;

 Пружити родитељима информације кроз литературу, брошуре, белешке како могу

проширити своја сазнања о некој теми;

 На паное за родитеље истаћи закључке са радионица и евалуационих листа;

Чланови Тима за Едукацију родитеља су:

 Васпитачи и медицинске сестре-васпитачи;

 Ангажовани родитељи (по потреби);

 Стручна лица (по потреби);

 Стручни сарадник – педагог;

 Стручни сарадник- логопед;

 Директор.

Едукација ће се одвијати у просторијама вртића у поподневним сатима. За потребе

рада посебног облика од материјала и техничких средстава биће потребно следеће:

 Стручна литература, 

 папир А4 бели и у боји

 Фломастери и маркери

 Лепљива трака (селотејп и папирна)

 Хамери бели и у боји

 Компјутер, штампач, фото апарат.

Рад и реализација едукације родитеља биће реализован у складу са прописаним

мерама Министарства просвете, науке и технолошког развоја и  Министарства здравља.

39



Предшколска установа „Лане“, Кучево

3.6. Разговаралица причалица као облик рада

Програм ће бити реализован кроз радионице са децом кроз све вртићке групе као и

за децу узраста од једне до три године, једном месечно у договору са васпитачима. Циљ

логопедско-едукативних  Разговаралица  намењених  деци  вртићког  узраста  јесте

подстицање  говорно-језичког  развоја  код  деце  од  најмлађег  узраста.  Логопедско-

едукативне Разговаралице обухватају:

 вежбе аудитивне перцепције;
 вежбе визуелне перцепције;
 вежбе визуелне и слушно-говорне меморије;
 вежбе графомоторике;
 богаћење речника и развој сазнајних способности;
 савладавање почетних математичких појмова;
 развој вештина социјалне комуникације;
 вежбе моторике шаке и прстију;
 вежбе пажње и концентрације;

Логопедско-едукативне  Разговаралице  за  децу  узраста  од  једне  до  три  године

предвиђене  су  за  рану  стимулацију  која  подразумева  стварање  адекватних  услова  за

правилан  развој  говорно-језичких  и  комуникативних  способности  и  праћење  даљег

развоја ових способности.

3.7. РАЗЛИЧИТИ ПРОГРАМИ И ОБЛИЦИ РАДА НА НИВОУ ГРУПА

ОБЈЕКАТ СУНЦЕ

УЗРАСТ ОД 1-2 ГОДИНЕ

ИГРАЛИЦА

На најранијем узрасту деца уче свим својим чулима, зато ћемо се трудити да им

омогућимо што богатију средину која ће их подстицати на истраживање, откривање и

стицање  нових  искустава  и  знања.  Велику  улогу  у  развоју  детета  има  и  социјална

интеракција која се испољава у сарадњи, кроз заједничке активности, комплементарно

деловања, конфликте и партнерство. Управо зато ћемо и рад наше ,,Игралице,, базирати

на стицању и учвршћивању социјалних контаката на релацији дете-дете и дете-одрасли.

Током рада планирамо да периодично израђујемо и нудимо деци различите:
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 Скривалице
 Звецкалице
 Уметаљке
 Гуралице
 Самолепљиве панеле
 Сензорне кесе, џакове и стазе
 Интерактивне кутије
 Сензорни обруч
 Чаробне торбе
 Разврталице
 Меморијске картице.

Распоред  поменутих  средстава  биће  усклађен  са  дечијим  могућностима  и

интересовањима и по том редоследу ће и бити реализована. Израђена средства ће деци

бити доступна у свакодневној игри коју ћемо проширивати и надограђивати у зависности

од  пројекта  који  будемо  реализовали  у  групи.  У  изради  поменутих  средстава

користићемо  различите  материјале  и  природне  материјале.  За  набавку  материјала

користићемо све  доступне  ресурсе  из  локалне  средине,  а  очекујемо  помоћ и сарадњу

родитеља.

Медицинске сестре – васпитачи:

Милина Петровић

Дијана Бешина

УЗРАСТ 1-3 ГОДИНЕ

ОДРАСЛИ, БУДИТЕ И ВИ ДЕЦА

Породица је основ учења и развоја детета које је као социјално биће усмерено и на

вршњаке у вртићу. Сарадња породице и вртића је битна за раст и напредак детета и зато

заједништво  треба  бити  што  јаче,  темељније,  грађено  на  поверењу,  стрпљењу,

флексибилности и изазовима. Покушаћемо да их што више укључимо у рад вртића, тј.

групе у којој њихова деца бораве већи део дана. Заједно са децом показаћемо им шта

знамо,  како  растемо,  сарађујемо,  сналазимо  се,  истражујемо...Очекујемо  подршку,

предлоге и сарадњу, како би деци указали на спремност, поверење и љубав родитеља и

осталих чланова породице која је база нашег напретка. 
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У договору са родитељима, у складу са склоностима и расположењу, планирамо да

у току 2022/2023.год. позовемо родитеље и заједно се играмо кроз следеће активности:

1. Причамо причу

2. Драматизација приче

3. Јачајмо мишиће

4. Украсимо нашу собу

5. Игре у дворишту

6. Стих до стиха – наста песмица

7. Шетамо и упознајемо околину

8. Мали и велики градитељи

9. Помозимо нашим теткицама

10. Организујемо журку

11. Летујемо заједно

12. Шарамо – стварамо       

      Медицинске сестре-васпитачи

Снежана Ђорђевић

Олга Јаковљевић

УЗРАСТ ОД 3-4 ГОДИНЕ

ДЕЧИЈЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ

За овај облик рада смо се одлучили на основу потреба и интересовања деце. Он ће

представљати покушај даљег богаћења и систематизовања као и реализације физичког

васпитања. Да  би  непосредан  рад  са  децом  представљао  осмишљен,  систематски  и

контуиран процес, он треба да се сагледа и прати у разним временским релацијама:

- Годишњи програм се израђује на основу узрасних карактеристика деце

- Месечни програм се израђује на основу:

- годишњег програма рада, који даје редовне задатке

- запажања о моторном развоју и биомоторичким способностима деце
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- материјалне  основе,  јер  избор  садржаја  и  облика рада зависи  од расположивог

простора и опремљености објекта

- климатских  и  временских  услова, од  којих  зависи  избор  места, садржаја  и

интензитета рада

- актуелних збивања у вртићу и широј друштвеној средини.

НЕПОСРЕДНИ ЗАДАЦИ, ТИПОВИ АКТИВНОСТИ И ФОРМЕ РАДА КОЈИ ИЗ ЊИХ

ПРОИСТИЧУ

Непосредни задаци физичког  васпитања у раду са децом предшколског узраста

могу се поделити на:

1. Подстицајне

2. Превентивне

У оквиру подстицајних треба разликовати:

- Подстицај  развоја  моторике, тј. природних  облика  кретања, које  чине  пузање,

ходање, трчање, пењање, бацање...

- Подстицај развоја биомоторичких способности које чине

- снага, брзина, издржљивост, спретност и окретност

У оквиру превентивних активности помаже се успостављању правилног положаја

и  складног  односа  појединих  делова  тела, као  и  превентивног  јачања најосетљивијих

тачака дечјег организма.

ДЕЧИЈЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ

ТИПОВИ АКТИВНОСТИ

У непосредном раду са децом ови задаци се остварују следећим типовима активности:

1. Активности вишег интензитета и мање сложености, којима се претежно подстиче

развој биомоторичких способности
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2. Активности  веће  сложености  и  мањег  интензитета, којима  се  подстиче  развој

кретних навика, координације, спретности

3. Активности којима се подстиче развој фине моторике

4. Превентивне активности

5. Активности које представљају надградњу основна четири типа, а чине их музичко-

ритмичке, социјалне игре, игре за развој орјентације у простору, развој појма о

себи и сл.

ФОРМЕ РАДА

Наведени типови активности претежно се остварују следећим формама рада:

 Разноврсним играма

 Вежбама обликовања

 Савладавањем импровизованих и природних препрека, појединачно  или у виду

полигона

 Сложеном активностима као што су вожња бицикла, тротинета, санкање и сл.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

Примењиваћемо елементарне игре са циљем да се олакша прилагођавање деце на

нову  групу,  средину  и  васпитаче,  стварати  добру  климу  у  групи.  Развој  моторике,

биомоторичких  способности,  орјентације  у  простору,  усклађивање  ритма  и  покрета

јављаће  се  као пратећи  позитивни  ефекти  произилазе  из  различитих  садржаја  чији  је

основни циљ допринос стварању пријатне атмосфере у групи.

САДРЖАЈ РАДА:

- Птице лете

- Птице на грани

- Вожња аутомобила

- Авиони

- Сакупљање лопти

- Где са лоптом
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ДЕЧИЈЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ

- Гледај ме у очи

- Расти, расти

- На киши

- Јеж

- Вожња трицикла, тротинета

Од најранијег периода треба навикавати децу да одвоје део времена за рекреацију.

Навике стечене у детињству тешко се мењају. За време физичких активности стимулише

се  правилно  дисање,  подстиче  циркулација,  ојачава  имунитет,  спречава  настанак

гојазности, формира се правилно држање тела. Деца кроз вежбање стичу самопоуздање,

усвајају позитивне вредности и уче се здравом начину живота. У оквиру овог облика рада

планира  се  сарадња са  Спортским  Савезом Кучева  као  и  са  родитељима  из  групе  (у

зависности од њихових могућности)

Васпитачи:

Илић Сузана

Стокић Данијела

УЗРАСТ 4 – 5,5 год

ЛИКОВНЕ АКТИВНОСТИ СА ПРИРОДНИМ МАТЕРИЈАЛИМА 

Посматаајући децу током игре и разним активностима, приметили смо код већине

деце велику заинтересованост за ликовне активности. Деца свакодневно велику пажњу

поклањају  ликовном  изражавању  раличитих  техника  користеци  различите  природне

материјалима.  Деца  се  кроз  ликовне  радове,  ликовне  игре,  најлакше  изражавају  себе,

своја осећања, потребе, своје могућности, креативност, али такође то је и њихов начин

кмуницирања са собом, другима и светом који их окружује.
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У стваралачкој игри и активности, децу интересује сам стваралачки процес, а и

ликовни резултат. Често се дешава да деца ништа не ураде, управо због тога што имају

снажну  потребу  за  ексериментисањем  и  задовољавањем  своје  природне

заинтересованости.  Деци у  креативном  процесу  не  би  требали  давати  готове  узоре  и

наметати ликовна решења, већ их пустити да сами дођу до решења и закључка. Општи

задаци васпитача у погледу ликовног изражавања и стварања су да задовољи потребе

деце за откривањем нових ствари и разниврсних материјала, пружајући им подршку кроз

развијање  и  неговање  њихових  истраживачких  тежња.  Да  ствара  погодне  узлове  за

развијање  чула  и  култивисање  визуелних,  тактилних  и  акустичнихн  искустава

подржавање  дечије  природне  заинтересованости  и  слоности  да  откривају  разне

могућности играња, манипулисања и коришћења разноврсних материјала који се могу

обликовати  и  који  остављају  трагове  у  виду  линија,  боја,  површина  и  облика.  Да

доприноси  неговању  и  развијању  визуелне  и  ликовне  културе,  откривајући  им

могућности  разних  просторних  решења  и  оспособљавајући  их  за  нова,  разноврсна  и

необична просторна трагања, предастављања њима блиских тема о погодних мотива. Да

повезује разне врсте дечијег стваралачког истраживања (сликање уз музику, илустровано

цртање на мотиве из причем прављење реквизита и декора за драмске игре и друго.

Планиране активности природним материјалима:

 моделовање,  вајање  и  обликовање  меких  материјала  (тесто  у  боји,  глина,

пластелин, глинамол, кинетички песак у боји и слично)

 обликовање  природних  материјала  (гранчице,  плодови,  семенке,  лишће,

кукурузовина, кора од дрвета, пиљевина, маховина, суво и свеже цвеће.

 обликовање  папира  (гужвање  и  цепање  хартије,  сецкање  и  рецкање  папира,

лепљење папира на балоне пластичне посуде, кутије, дрвене подлоге и слично.

 обликовање отпадних материјала (кутија, пластичних флаша, чаша, кутија за јаја

различитих  величина,  меке  жиуце,  меке  фолије  и  слично)  затим  обликовање

материјала  различитих  тексатура  (вуна,  жице,  фолије,  вуница,  стиропор,  јута,

пластика, тканине. Онда шрафови, чепови покварени кућни апарати и слично.

 отискивање печата од кромпира, поморанџе, картона и слично
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 фарбање и бојење јаја за Ускрс природним бојама од цвекле, коприве, љуске од

црног лука, листа и коре ораха, бојама за колаче, пеном за бријање, шлагом

 декупаж и слично.

Васпитачи:

Милена Јовановић

Невена Добрицић

ДЕЦА У ГОДИНИ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ

ИГРА И ЈА - ТРАДИЦИОНАЛНЕ И САВРЕМЕНЕ ДЕЧЈЕ ИГРЕ И АКТИВНОСТИ

За овај облик рада одлучили смо се на основу заинтересованости и потреба деце у

нашој  групи,  они  имају  повећано  интересовање  за  групне  игре,  појачану  жељу  за

кретањем, као и за игре маште и стваралачке игре. Игра је саставни део дечјег живот, то

је  неизоставна  активност  у  детињству.  Дете  кроз  игру  развија  своје  интелектуалне,

емоционалне  и  моралне  способност:  дете  учи,  развија  покрете,  говор,  машту,  стиче

пријатеље и развија свој друштвени живот. За дете игра представља најзанимљивији део

дана, било да је то код куће уз надгледање родитеља или са вршњацима у вртићу, она

испуњава његову свакодневницу чинећи га безбрижним и срећним.

Ми ћемо игру посматрати као активност у физичком смислу, кретање, рад деце

чији  је  циљ  забава,  разонода,  удовољавање  спонтаним  жељама,  усвајање  правила,

социјализација,  поштовање  себе,  других  и  учење.  У  току  реализације  овог  програма,

поред савремених форми и игара представиће се и организовати забавне игре за децу које

су се некада играле. Неке од игара о којима ће деца научити су:

- Кликери, јурке, игре са улогама, са певањем, шаљиве игре, ритмичке, игре гађања,

школице.

- Игре  за  боље  упознавање,  говорне,  математичке,  игре  за  моторику  и  физички

развој, истраживачке игре.

- Деци ће  се  игре  објашњавати  и  показивати  туторијали  како  би их  упознале  и

лакше научили.

47



Предшколска установа „Лане“, Кучево

Родитељи  ће  у  зависности  од  могућности  и  потреба  бити  позвани  да  активно

учествују,  присећајући се детињства уз приче деци, али и у показивању и преношењу

вештина играња игара. Старе игре за децу су нажалост већином заборављене па данас

предност имају технологија и модерне игре на разним уређајима. Већина данашње деце

ни  не  зна  како  се  некада  играло  и  често  се  жале  да  им  је  досадно.  Ми ћемо  током

реализације  овог  облика  рада  направити  ризницу  заборављених  и  омиљених  игара  и

њихових правила.

Вапитачи:

Сузана Живановић

Мирјана Петковић

МАСЛАЧАК

МОДЕЛОВАЊЕМ СТВАРАМО...

ДЕЦА УЗРАСТА ОД 1-2 И 1-3 ГОДИНЕ

На раном узрасту деце, за успешан раст и развој, од велике је важности развијање

њихових моторичких вестина. На природан начин деца воле да истражују свет који иох

окружује. Фина моторика је способност да се праве ситни, прецизни покрети руком уз

одржавање координације на релацији око-рука. Велику улогу у томе има игра кроз коју

дете развија своје вештине.

Септембар: Правимо тесто и отискујемо лишће

Октобар: Игре земљом и водом

Новембар: Игре пластелином и модлама

Децембар: Игре вештачким снегом

Јануар: Игре снегом- правимо Снешка Белића и грудве

Фебруар: Игра тестом у боји- правимо ћилим

Март: Радионица са татама и децом- правимо медењаке

Април: Игра сапуном и топлом водом
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Мај: Радионица са родитељима- правимо колаче

Јун: Посета пекари- месимо тесто

Мадицинске сестре - васпитачи:

Јулијана Дамјановић

Светлана Станковић

Сања Лазић

Симона Лазић

УЗРАСТ ОД 3-4 ГОДИНЕ

„НАШ АТЕЉЕ“

„НАШ АТЕЉЕ“ смо изабрале јер, сматрамо да је прикладан за децу узраста неше

групе,  њихове потребе и интересовања која показују. Препустићемо деци да нас воде

према  њиховим интересовањима, све  активности  ће  бити  постицајне  за  децу,  њихову

креативност, самоиницијативне, у којима ће долазити до својих продуката кроз игру.

- Истраживање  нових  могућности  ликовних техника  и  материјала  (песак,  блато,

гриз, пиринач и други природни матереијали);

- вајање у тесту и блату;

- сликање, цртање, бојење;

- коришћење различитих облика за отискивање и цртање;

- прављење заједничких постера,  обележја,  представљање порука, уређење паноа,

заједничко излагање радова са децом; 

- активности  у  природи  (скупљање  природних  материјала:  каменчића,  гранчица,

плодова), игре песком и водом;

- откривање нових техника у игри са природним материјалима;

- заједничко прављење инсталација (кутије, картон, сунђери...).

Васпитачи: 

Елизабета Унгурјановић

Бранка Милосављевић
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ДЕЦА У ГОДИНИ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ

ИГРОМ ДО МУЗИКЕ

У предшколском узрасту веома је важно да дете слуша музику и да је укључује у

игру  и  креативност.  Слушање,  певање,  музичко  изражавање  и  доживљавање значајно

утичу на целовиту личност детета. Из досадашњег искуства и непосредног посматрања,

деца воле музичке активности, изражавају позитивне емоције што је и одредило избор

овог различитог облика рада са децом.

Планиране активности:

- Ослушкујемо звукове (на улици, дворишту, соби, природи...)

- Покретне игре уз музику

- Соло и хорско певање

- Први инструменти („свирамо“ телом )

- Израда звечки

- Формирање оркестра Орфов инструментариј

- Лични доживљај композиције покретом

- Ликовни доживљај музичког утиска

- Израда паноа Музички инструменти

- Музиком кроз Србију (народна изворна музика)

- Слушање  дела  класичне  музике  (Карневал  животиња,  Пећа  и  вук,  На  лепом

плавом Дунаву, Валцер цвећа)

- Укључивање професионалних и аматерских музичара у рад, сарадња са музичком

школом „ Стеван Мокрањац“

- Укључивање родитеља

Облик рада ће се реализовати једном месечно током радне године.

Васпитачи:

Светлана Станојевић

Милуша Лековић
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ОБЈЕКАТ „ЦВРЧАК“

УЗРАСТ 1-3 ГОДИНЕ

МУЗИЧКО ЗАБАВИШТЕ

Од првих месеци дете треба окружити звуцима, омогућити му да стекне довољно

звучних  утисака.  Ако  је  дете  већ  у  најранијем  детињству  окружено  добром  и  њему

блиском музиком, она га врло брзо испуњава, оплемењује,  обогаћује и подтиче развој

његовог  емоционалног  живота,  интелекта,  маште,  пажње,  интереса  за  истраживање  и

стваралаштво.

СЕПТЕМБАР- правимо звечке( деца и васпитачи)

ОКТОБАР- покретна игрица

НОВЕМБАР- долазак тате или деке у група са музичким инструментом (хармоника, 
гитара)

ДЕЦЕМБАР- песме о Деда Мразу

ЈАНУАР- посета школи и часу музичке културе ( клавир)

ФЕБРУАР- правимо музичке инструменте ( радионица са родитељима )

МАРТ- песме о мами

АПРИЛ- пролећно коло у дворишту са децом старијег узраста

МАЈ- музичка игра ( завршна приредба)

ЈУН- посета Дому културе у Раброву са старијим другарима

Медицинске сестре- васпитачи:

Јасна Алексић

Марија Тодоровић
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УЗРАСТ 3-5,5 ГОДИНА

СПОРТСКА ЗАБАВА

Лепе  ствари  које  са  собом  носи  спорт  су  многобројне. Деца  равноправно

учествују, трче, прослављају победе и пролазе кроз поразе заједно. Суштина нашег плана

активности је да објединимо сву децу, сарађујемо са родитељима, школом и локалном

заједницом.

СЕПТЕМБАР - Игре и вежбе обликовања - усвајање вежба кроз обликовања кроз игру,

музику и плес. Правилно држање тела и правилно кретање, као и покрет.

ОКТОБАР- Израда спортских реквизита, радионица са родитељима

НОВЕМБАР – Полигон са лоптама - упознавање са спортским играма и лоптом

ДЕЦЕМБАР – Посета часа физичког васпитања

ЈАНУАР- ФЕБРУАР – Зимски спортови

МАРТ – Атлетске активности - трчање, скок, бацање

АПРИЛ – Обележавање Светског дана здравља - посета Дому здравља

МАЈ – Обележавање међународног дана спорта - одлазак на стадион

ЈУН –  заборављене  игре  (кликери,  ластиш,  жмурке) -  оживети  са  децом  дух

заборављених игара.

Васпитачи:

Слађана Благојевић

Јелена Мунћан Кокотовић
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3.8. План транзиције

Табела бр. 10: Активности у процесу транзиције
Област Активност Време

реализације
Носиоци

активности
Прикупљање

информација о
деци

Припрема за упис деце у наредну
радну годину, еУправа,

Март
Април

Мај

Стручни сарадник 

Пријем деце

Анализа прикупљене документације
Формирање група

Објављивање спискова примљене
деце

Април
Мај
Јун
Јул

Стручни сарадник и 
комисија за пријем

деце

Припрема деце и
родитеља за

полазак у вртић

Информисање родитеља о начину
припреме деце за полазак

у вртић
Израда плана доласка деце током

адаптационог
Периода

Јул
Август

Септембар

Васпитачи,
медицинске сестре
васпитачи, стручни

сарадник

Прилагођавање
дужине боравка
потребама деце

Организовање скраћеног боравка
деце

Постепено продужавање дужине
боравка деце

Праћење реакција деце и родитеља

Септембар
Септембар

Октобар

Васпитачи,
медицинске сестре

васпитачи
Васпитачи,

медицинске сестре
васпитачи, стручни

сарадник

Организација
активности са

децом

Развијање реалног програма,
животно практичне ситуације,

планиране ситуације учења, игра,
свакодневне рутине

Септембар
Октобар

Васпитачи,
медицинске сестре

васпитачи

Сарадња са
родитељима

Свакодневна размена информација и
мишљења са родитељима

Непосредно укључивање родитеља у
активности у групи, по потреби

Заједничко праћење
процеса транзиције

Континуирано

Васпитачи,
медицинске сестре
васпитачи, стручни

сарадник

Сарадња са
васпитачима

других група и
стручним

сарадницима,
педагог и логопед

Међусобна размена информација и
мишљења

Заједничко праћење процеса
транзиције

Континуирано

Васпитачи,
медицинске сестре
васпитачи, стручни

сарадник
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3.9. Програм социјалне заштите

Пружање једнаких  прилика  за  сву децу и  превазилажење друштвених  разлика,

једна је од најважнијих функција предшколског васпитања и образовања. Наша Установа

уважава разлике које постоје у могућностима деце и њиховим породичним вредностима,

како би деловали у циљу обезбеђивања социјалне сигурности детета и повољних услова

за  њихов  несметан  развој  и  напредак.  Остваривање  програма  социјалне  заштите

наставићемо  кроз  континуирану  сарадњу  са  Центром  за  социјални  рад  и  другим

релевантним институцијама у локалној заједници.

 Омогућавање свој деци да се упишу у вртић;

 Сарадња  са  локалном  самоуправом  везано  за  регресирани  боравак  деце  из

осетљивих група и трећег детета у систему школовања;

 Транспарентније  деловање  Tима  за  заштиту  од  дискриминације,  насиља,

злостављања и занемаривања;

 Континуирана  сарадња  са  Центром  за  социјални  рад  Кучево  и  осталим

релевантним институцијама.
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4. ПЛАН САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ

Сарадња  између  предшколске  установе  и  породице  полази  од  становишта  да

породица има кључну улогу у животу детета.  Предшколска установа ствара услове за

унапређивање  сарадње  са  родитељима  на  основу  обостраног  поверења  и  јачања

компетенција на релацији између васпитнообразовног кадра и родитеља. Континуирана

сарадња  вртића  и  породице  доприноси,  како  развоју  детета  и  унапређивању  рада

васпитача тако и развоју родитељске улоге. Први корак у планирању сарадње представља

упознавање  могућности  и  очекивања  породице.  Основни  принципи  сарадње  са

породицом  базирају  се  на  неговању  партнерског  односа,  поштовању  личности  улоге

родитеља, широкој понуди различитих могућности за укључивање родитеља, уважавању

идеја родитеља,  идеји да сарадња као процес захтева  време, стрпљивост и заједничку

одговорност,  професионалном  односу  према  информацијама  добијеним

од родитеља, поштовању приватности породице.

Стратегија сарадње  је  процес  који  са  планира,  прати  и  процењује заједно  са

родитељима.  Захтева активно учешће родитеља, васпитача и сарадника, а заснива се на:

 Узајамном информисању и уважавању;

 Међусобном усклађивању потреба и очекивања;

 Развијању толеранције и личне иницијативе;

 Међусобном договарању и доношењу одлука;

 Подели улога и преузимању одговорности.

Сарадња са породицом оствариваће се на следеће начине:

 Обострано  информисање:  редовна  размена  информација,  индивидуални

разговори,  родитељски  састанци,  информативни  панои,  креирање  дечјих

портфолија,  анкетни  листићи  и  упитници,  формиране  вибер  и  whatsApp  грпе,

уколуко  буде  било  потребе  за  посредан  рад  са  децом  услед  епидемиолошке

ситуације;

55



Предшколска установа „Лане“, Кучево

 Заједничко стицање знања у васпитању деце:  родитељски састанци,  анкетни

листићи  и  упитници,  радионице  и  предавања  за  родитеље,  обезбеђивање  и

прослеђивање  едукативних  садржаја  за  родитеље,  укључивање  кроз  различите

облике рада;

 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,

радионицама, предавањима као сарадници васпитачима;

 Креативно-едукативне радионице - у оквиру којих ће се реализовати Едукације

за родитеља, Светски и Међународни дани, реализоваће се радионице са децом и

родитељима, дељење едукативних садржаја и материјала и брошура за родитеље. 

Облици сарадње са породицом

Облик сарадње Реализација током радне 2022/2023. Год

Саветовалиште за родитеље

(Стручни тим саветовалишта чине стручни сарадници и сарадници, васпитачи и дирктор)

Саветовалиште за родитеље радиће по принципу заказивања,

- у зависности од потреба родитеља разговор се може заказати путем мејла Установе, на број

стручне службе или преко васпитача, медицинских сестара- васпитача;

- стручни тим може заказати разговор на одређену тему са родитељима уколико уочи потрбу

за тим.

Панои за родитеље

Информисање родитеља о актуелним дешавањима у вртићу у свим сегментима његовог рада

путем  паноа  за  родитеље.  Планирана  динамика  промене  информација  на  паноима  на

месечном нивоу је једном, а по потреби и више пута.

Поред текућих садржаја на паноима се налазе и информације о саветовалишту и стручни

материјали које доставе стручни сарадници.

Планира се израда и дистрибуција едукативних материјала за родитеље на актуелне теме.
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Општи и тематски родитељски састанаци

Септембар  и  фебруар  месец,  редовни  родитељски  састанци (презентација  васпитно-

образовног рада са децом, актуелна дешавања у вртићу)

Током  године  у  складу  са  актуелним  потребама  родитеља  биће  реализовани  тематски

родитељски састанци на различите теме.

Дан отворених врата

Једном  недељно током  године  на  нивоу  васпитне  групе  организоваће  се  размена

информације васпитача  са  родитељима о  развоју,  напредовању  и  учењу  детета,  као  и

презентовање дечјег  портфолиа.

Укључивање родитеља у процес транзиције 

Свим родитељима  деце  узраста  до  3  године  биће  пружена  прилика  да  на  основу  плана

транзиције новоуписане деце сваке групе, прве дане (препоручено око 5) у групи проведу

са својим дететом.  Боравак родитеља у групи може се продужити у зависности од тока

адаптације детета на групу. Укључивање родитеља у процес адаптације биће актуелан током

целе године.

За  све  дилеме  родитеља  у  вези  са  адаптацијом  омогућено  је  да  се  обрате  стручним

сарадницима у оквиру саветовалишта.

Укључивање породице у планирање и реализацију непосредног васпитно-образовног

рада са децом – у развијању реалног програма

На месечном нивоу, у складу са планираним активностима у области васпитно-образовног

рада, планираће се укључивање родитеља на нивоу сваке групе.

Циљ нам је да применом „Пројектног планирања“ ангажујемо родитеље у целокупан ток

васпитно-образовног рада, у складу са припремом увођења у нове Основе програма.

Сајт установе

Планирамо  да  актуелне  информације  о  свим  битним  дешавањима  на  нивоу  Установе  и

појединих вртића родитељи добију и путем Сајта Установе.
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5. ПЛАН САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ

Сарадња са локалном заједницом има велику улогу у реализацији и организацији

васпитно  –  образовног  рада  наше  Установе.  План  сарадње  са  локалном  заједнцом

реализоваће се на нивоу васпитне групе, објекта и Установе у целини. У зависности од

нивоа  сарадње,  реализатори  ће  бити  деца,  васпитачи,  стручни  сарадници,  сарадници,

руководиоци  и  координатори  објеката  и  директор  Установе.  У  наредном  периоду,

трудићемо  се  да  нађемо  нове  приступе  ангажовања  различитих  чиниоца  друштвене

заједнице  како би,  поред вртића и друга  окружења (школа,  центри културе,  спорта  и

рекреације, отворени простори...) постала простори заједничкоог учешћа деце и одраслих

у учењу и грађењу смисла, кроз дијалог и узајамну подршку.

Установе  са  којима  планирамо  сарадњу  у  циљу  остваривања  квалитетног

васпитно-образовног рада су:

 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,  „Милутин Миланковић“ Раброво и

“Слободан Јовић” Волуја;

 Дирекција за изградњу насеља и развој општине – помоћ при уређењу дворишта;  

 Дом здравља Кучево, Завод за јавно здравље Пожаревац – сарадња ПЗЗ службе у

погледу превенције болести и унапређивања здравствене заштите деце у вртићу;

 Центар  за  културу  “Драган  Кецман”  –  учешће  на  различитим  конкурсима,

манифестацијама и уступање простора по потреби; 

 Центар  за  социјални  рад  Кучево  и  Дом  за  старија  и  одрасла  лица –  помоћ  и

сугестије у решавању актуелних проблема и организовање приредби;

 Спортски савез – учешће на спортским манифестацијама;
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 Црвени крст Кучево – учешће у различитим хуманитарним акцијама;

 Средства  јавног  информисања –  промовисање  рада  вртића  широј  друштвеној

средини;

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

и социјалним окружењем, организовањем посета различитим институцијама;

 Предшколске  установе  и  културне  манифестације  на  територији  Подунавско  -

Браничевског округа.

 Зелена оаза, Кучево;

 Хуманитарна организација „Чеп за хендикеп“;

5.1. Сарадња са школом

Један  од најважнијих  аспеката  сарадње са  локалном заједницом,  јесте  сарадња

предшколске установе са основном школом, као образовно-васпитном установом. Као и

током протеклих година, планира се реализованње сарадње кроз следеће активности:

 Редовном разменом информација  и сарадњом директора,  стручних  сарадника  и

административних служби;

 Организацијом заједничких активности и посета – посетама школи и одређеним

часовима,  присуствовање различитим позоришним представама  и  свечаностима

које се одржавају у простору основних школа.
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6. ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА и ТИМОВА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ

6.1. План рада 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,

председници стручних већа и  стручних актива и  координатори тимова који  постоје  у

Установи.

Током радне 2022-2023. године планирано је  да колегијум одржи 4 седнице на

којима ће се разматрати о следећим питањима:

Табела бр.11: План рада Педагошког колегијума
Теме Временска

динамика

Планирање и организација остваривања програма васпитања и образовања и
свих актуелности у раду Установе; Континуирано
Старање о осигуравању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда
постигнућа и унапређивању васпитно-образовног рада; Континуирано
Старање о остваривању Развојног плана Установе; Континуирано
Организовање и вршење педагошко-инструктивног увида и праћења 
квалитета васпитно-образовног рада у Установи и педагошке праксе; Континуирано
Планирање и праћење стручног усавршавања запослених и провођњењ 
поступака за стицање звања васпитача и стручног сарадника; Континуирано
Сарадња са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и 
удружењима;

Континуирано

Другим питањима од значаја за рад и функционисање предшколске 
установе.

Континуирано

Чланови Педагошког колегијума у Установи су:
1. Биљана Кецман- директор-координатор;
2. Јелена Славић – стручни сарадник педагог;
3. Јелена Спасојевић -  стручни сарадник логопед;
4. Сунчица Јањић – медицинска сестра на превентивној здравственој заштити;
5. Данијела Стокић – васпитач;
6. Симона Лазић – медицинска сестра- васпитач;
7. Мирјана Петковић – васпитач;
8. Јасна Алексић - медицинска сестра- васпитач;
9. Сузана Живановић – васпитач;
10. Светлана Станојевић – васпитач;
11. Јелена Мунћан - Кокотовић - васпитач;
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6.2. План рада Васпитно – образовног већа

Васпитно  –  образовно  веће  чине  медицинске  сестре,  васпитачи,  сестра  за

превентивну  здравствену  заштиту,  стручни  сарадник  и  директор  установе  који

председава већем. У току године веће ће разматрати питања од значаја за васпитно –

образовни  рад  у  Установи  и  планирано  је  4  састанка.  Кључне  теме  предвиђене  су

Годишњим планом:

Табела бр.12:  План рада Васпитно – образовног већа
Теме Временска

динамика
Припремљеност Установе за почетак радне године; Септембар

Разматрање Годишњег извештаја о раду Установе; Септембар

Разматрање предлога Годишњег плана рада Установе; Септембар

Разматрање педагошке документације стручних тела; Септембар

Транзиција деце; Септембар

Прати остваривање програма васпитно-образовног рада; Континуирано

Стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа; Континуирано

Вреднује  резултате  рада  медицинских  сестара-васпитача,  васпитача,  стручног  сарадника-
педагога;

Континуирано

Прати и утврђује резултате рада деце; Континуирано

Предузима мере за јединствен и усклађен рад са децом у процесу васпитања и образовања; Континуирано

Актуелним дешавањима у васпитно – образовном раду; Континуирано

Свим важним догађајима, наступима, манифестацијама; Континуирано

Стручним усавршавањем, праћењем иновација у васпитно-образовном раду, праћењем стручне
литературе, актуелних семинара, вебинара и другог облика стручног усавршавања;

Континуирано

Безбедношћу деце у Установи; Континуирано

Другим питањима од значаја за рад и функционисање Установе. Континуирано

Хоризонталне размене и прикази примера добре праксе Континуирано

Различити облици и програми рада Континуирано 
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6.3. План рада стручних актива

У Предшколској установи „Лане“ Кучево активи су формирани према узрасним

групама и то:

 Стручни актив медицинских сестара – васпитача;

 Стручни актив васпитача деце узраста од 3-5,5 година;

 Стручни актив васпитача у години пред полазак у школу. 

Председници актива се бирају на Васпитно – образовном  већу, на предлог актива,

за сваку радну годину.

6.3.1. План рада актива медицинских сестара – васпитача

Актив медицинских сестара  Установе чине медицинске сестре  – васпитачи три

објекта  „Сунце“,  „Маслачак“  и  „Цврчак“  као  и  сестра  на  превентивној  здравственој

заштити.  Председник  актива  за  радну  2022/2023  годину  јесте  медицинска  сестра  –

васпитач                 Симона Лазић.

Табела бр.13: План рада актива медицинских сестара – васпитача

Садржаји рада Реализатори Временска
динамика

Предлог основа за Годишњи план васпитно-образовног
рада

Чланови актива Август/септембар

Анализа одржаних родитељских састанака Чланови актива Континуирано

Унапређивање васпитно-образовног рада Чланови актива Континуирано

План и извештај о транзицији деце Чланови актива Септембар/ октобар
Договор око вођења и унапређивања педагошке

документације
Чланови актива и
стручни сарадник

Септембар

Анализа потреба родитеља за унапређивањем
сопствених компетенција

Чланови актива и
стручни сарадник и

сестра на превентиви

Септембар

Договор око обележавања значајних датума у наредном
периоду

Чланови актива Континуирано

Упознавање чланова актива о учешћу у раду
Педгошког колегијума и тимова који постоје у

Чланови тимова и
Педагошког

Континуирано
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Установи колегијума, стручни
сарадник и сестра на

превентиви
Рад на раду за стручне сусрете Чланови актива Септембар, јануар,

фебруар, март
План сарадње са родитељима на нивоу група Чланови актива Септембар

Сарадња са стручним сарадником Чланови актива Континуирано

Анализа реализације и квалитета васпитно-образовног
рада у протеклом периоду

Чланови актива Континуирано

Анализа реализације превентивне здравствене заштите
и вођења здравствене документације деце

Чланови актива и
сестра на превентиви

Континуирано

Унапређивање васпитно-образовног рада Чланови актива и
стручни сарадник

Континуирано

Сарадња са друштвеном средином Чланови актива Континуирано

Давање предлога за набавку стручне литературе,
литературе за децу и дидакричког материјала

Чланови актива Септембар, јануар

Приказ примера добре праксе Чланови актива Два пута у току
радне године

Креативно-едукативне радионице са децом и
родитељима;

Чланови актива и
стручни сарадник и

сестра на превентиви

Четири пута у току
радне године

Израда Годишњег извештаја актива Чланови актива Мај, јун

Предлог и избор члана комисије за упис и распоред
деце по групама за нову радну годину из редова Актива

Чланови актива Мај, јун

Предлог за избор председника актива за нову радну
годину

Чланови актива Мај, јун

Стручно усавршавање, праћење иновација у васпитно-
образовном раду, праћење стручне литературе, 
актуелних семинара, вебинара и другог облика 
стручног усавршавања.

Чланови актива и
сестра на превентиви

Континуирано
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6.3.2. План  рада актива васпитача деце узраста од 3-5,5 година

Актив васпитача васпитних група чине васпитачи четири група у сва три објекта

наше Установе. 

Председник актива за радну 2022/2023. годину је васпитач Данијела Стокић.

Табела бр.14: План  рада актива васпитача васпитних група

Садржаји рада Реализатори
Временска
динамика

Предлог основа за Годишњи план васпитно-образовног
рада

Чланови актива Август/септембар

Анализа одржаних родитељских састанака Чланови актива Континуирано

Унапређивање васпитно-образовног рада Чланови актива Континуирано

Плана и извештај о транзицији деце Чланови актива Септембар/октобар

Договор око вођења и унапређивања педагошке
документације

Чланови актива и
стручни сарадник

Септембар

Анализа потреба родитеља за унапређивањем
сопствених компетенција

Чланови актива и
стручни сарадник и

сестра на превентиви

Септембар

Договор око обележавања значајних датума у наредном
периоду

Чланови актива Континуирано

Упознавање чланова актива о учешћу у раду
Педгошког колегијума и тимова који постоје у

Установи

Чланови тимова и
Педагошког

колегијума, стручни
сарадник и сестра на

превентиви

Континуирано

Рад на раду за стручне сусрете Чланови актива Спетембар, јануар,
фербуар, март

План сарадње са родитељима на нивоу група Чланови актива Септембар

Сарадња са стручним сарадником Чланови актива Континуирано

Анализа реализације и квалитета васпитно-образовног
рада у протеклом периоду

Чланови актива Континуирано

Анализа реализације превентивне здравствене заштите
и вођења здравствене документације деце

Чланови актива и
сестра на превентиви

Континуирано

Унапређивање васпитно-образовног рада Чланови актива и
стручни сарадник

Континуирано

Сарадња са друштвеном средином Чланови актива Континуирано

Давање предлога за набавку стручне литературе,
литературе за децу и дидактичког материјала

Чланови актива Септембар, јануар

Приказ примера добре праксе Чланови актива Два пута у току
радне године
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Креативно-едукативне радионице са децом
родитељима;

Чланови актива и
стручни сарадник и

сестра на превентиви

Четири пута у току
радне године

Израда Годишњег извештаја актива Чланови актива Мај, јун

Предлог и избор члана комисије за упис и распоред
деце по групама за нову радну годину из редова Актива

Чланови актива Мај, јун

Предлог за избор председника актива за нову радну
годину

Чланови актива Мај, јун

Стручно усавршавање, праћење иновација у васпитно-
образовном раду, праћење стручне литературе,
актуелних семинара, вебинара и другог облика

стручног усавршавања.

Чланови актива и
сестра на превентиви

Континуирано

6.3.3. План рада актива васпитача деце у години пред полазак у школу

Актив васпитача деце у години пред полазак у школу - чине васпитачи ових група

у објектима „Сунце“ и „Маслачак“. Председник актива за радну 2022-2023. годину јесте

васпитач Мирјана Петковић.

Табела бр.15: План рада актива васпитача старијих васпитних група – ППП

Садржаји рада Реализатори Временска
динамика

Предлог основа за Годишњи план васпитно-образовног
рада

Чланови актива Август/септембар

Анализа одржаних родитељских састанака Чланови актива Континуирано 

Унапређивање васпитно-образовног рада Чланови актива Континуирано 

Плана и извештај о реализованим адаптацијама Чланови актива Септембар/
октобар

Договор  око  вођења  и  унапређивања  педагошке
документације

Чланови  актива  и
стручни сарадник

Септембар

Анализа  потреба  родитеља  за  унапређивањем
сопствених компетенција

Чланови  актива  и
стручни  сарадник  и
сестра на превентиви

Септембар

Договор око обележавања значајних датума у наредном
периоду

Чланови актива Континуирано

Упознавање  чланова  актива  о  учешћу  у  раду
Педгошког  колегијума  и  тимова  који  постоје  у
Установи

Чланови  тимова  и
Педагошког
колегијума,  стручни
сарадник  и  сестра  на

Континуирано
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превентиви
Рад на раду за стручне сусрете Чланови актива Спетембар,  јануар,

фербуар, март
План сарадње са родитељима на нивоу група Чланови актива Септембар

Сарадња са стручним сарадником Чланови актива Континуирано

Анализа реализације и квалитета васпитно-образовног
рада у протеклом периоду

Чланови актива Континуирано

Анализа реализације превентивне здравствене заштите
и вођења здравствене документације деце

Чланови  актива  и
сестра на превентиви

Континуирано

Унапређивање васпитно-образовног рада Чланови  актива  и
стручни сарадник

Континуирано

Сарадња са друштвеном средином Чланови актива Континуирано

Давање  предлога  за  набавку  стручне  литературе,
литературе за децу и дидакричког материјала

Чланови актива Септембар, јануар

Приказ примера добре праксе Чланови актива Два  пута  у  току
радне године

Креативно-едукативне  радионице  са  децом  и
родитељима;

Чланови  актива  и
стручни  сарадник  и
сестра на превентиви

Четири пута у току
радне године

Израда Годишњег извештаја актива Чланови актива Мај, јун

Предлог  и  избор  члана  комисије  за  упис  и  распоред
деце по групама за нову радну годину из редова Актива

Чланови актива Мај, јун

Предлог  за  избор  председника  актива  за  нову  радну
годину

Чланови актива Мај, јун

Стручно усавршавање, праћење иновација у васпитно-
образовном  раду,  праћење  стручне  литературе,
актуелних  семинара,  вебинара  и  другог  облика
стручног усавршавања.

Чланови  актива  и
сестра на превентиви

Континуирано

Напомена: Сви планови подложни су евентуалним допунама или изменама, у
складу са актуелним дешавањима.
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6.4. Тим за обезбеђивање квалитета и развој Установе

Тим  за  обезбеђивање  квалитета  и  развој  установе  се  стара  о  обезбеђивању  и

унапређивању  квалитета  васпитно-образовног  рада  Установе,  прати  остваривање

предшколског програма, стара се о стваривању циљева и стандарда постигнућа, развоја

комуникације, вреднује резултате рада васпитача и стручног сарадника, прати и утврђује

резултате рада деце и одраслих.

Тим за  обезбеђивање квалитета  и  развој  Установе треба да  чине представници

запослених, родитеља, јединице локалне самоуправе, и стручњака за поједина питања, а

стални чланови тима су директор Установе и стручни сарадник.

Улога  Тима  за  обезебеђивање  квалитета  и  развој  Установе  у  функционисању

интерног система биће посебно значајна у:

 Развоју  методологије  самовредновања  у  односу  на  стандарде  квалитета  рада

Установе;

 Коришћењу аналитичко-истраживачких података за даљи развој Установе;

 Давању стручних мишљења у поступцима за стицање звања васпитача и стручних

сарадника;

 Праћењу развоја кометенција васпитача и стручног сарадника у односу на захтеве

квалитетног васпитно-образовног рада, резултате самовредновања и спољашњег

вредновања;

 Праћењу напредовања деце у односу на очекивање резултате;

У  наредном  периоду,  не  само  у  току  наредне  радне  2022-2023.  године,  као

установа  радићемо  на  повећању  обухвата  деце  системом  предшколског  васпитања  и

образовања. Овај наш план обухваћен је Стратегијом за унапређење система васпитања и

образовања на територији Општине Кучево за период од 2020-2024. године на чијој су

изради радили радна група, директор и стручни сарадник наше установе.

Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе остваривши сарадњу

са тимовима који постоје у установи планирају:

 Израду протокола за праћење рада тимова који постоје у нашој установи;

 Унапређивање протокола за праћење напредовања деце;

 Сарадњу са Активом за развојно планирање при реализацији Развојног плана рада

установе за период од 2021-2026. године;
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 Праћење  конкурса  донаторских  институција  и  конкурисање  за  пројекте  који  су

написани или за које планирамо да пишемо пројекте и меморандуме;

 Праћење примене нових Општих основа-  Године узлета  у раду наше установе и

проширивање сарадње са породицом и окружењем у циљу унапређивања васпитно-

образовног рада и развоја деце, дечјег напретка, као и стварање оптималних услова

за  развој  деце  у  складу  са  њиховим  интересовањима,  стварањем  инспиративне

средине за игру, учење и истраживање;

 Праћење  реализације  Акционог  плана  и  Стратегије  за  унепређење  система

предшколског васпитања и образовања на територији Општине Кучево;

 Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе пратиће епидемиолошку

ситуацију  са  корона  вирусом   (COVID19)   и  ако  се  укаже  потреба  извршити

неопходна  прилагођавања  у  организацији  рада  установе,пратити  реализацију

оперативног плана, спровођење препоручених превентивних мера;

Задаци Тимa за обезбеђивање квалитета и развој установе су:

1. Прати и вреднује квалитет рада стручних органа, предлаже мере за унапређивање

квалитета и ефикасности рада;

2. Прати и вреднује квалитет рада тимова, предлаже мере за унапређивање квалитета и

ефикасности рада;

3. Сарађује са тимом за самовредновање рада у процени квалитета рада предшколске

установе, предлаже мере за унапређивање квалитета;

4. У  сарадњи  са  активом  за  развојно  планирање  прати  и  вреднује  реализацију

активности предвиђених Развојним планом установе;

5. У  сарадњи  са  тимовима  установе  прати  и  вреднује  реализацију  активности

предвиђених акционим плановима и годишњим плановима рада тимова;

6. Прати  и  вреднује  реализацију  предшколског  програма,  предлаже  мере  за

унапређивање квалитета;

7. Прати и вреднује реализацију Годишњег плана рада установе и предлаже мере за

унапређивање квалитета;

8. Предлаже приоритетне развојне циљеве и задатке за сваку радну годину и учествује

у изради Годишњег плана рада установе.
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9. Развијање стручних компетенција запослених у Установи.

Табела бр.16: Годишњи план рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе
2022-2023. Године

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
(записници са 
сатанака, извештај за 
ВОВ)

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 минумум 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 минумум два 
састанка са овом 
тематиком
(записници са 
састанака, предлог 
мера у Годишњем 
плану)

Израђује инструменте за праћење
рада стручних органа и тимова 
који постоје у установи

Током године
Тим за ОКРУ и 
тим за 
самовредновање

Постоје 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

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 Током године Тимови и Записници и предлог 
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квалитета Годишњег плана стручни органи мера
У сарадњи са тимом за израду 
Годишњег плана учествује у из
ради 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

Прати и подстиче запослене да се
стручно усавршавају; предлаже 
теме и области стручног 
усавршавања;

Током године Тим

Потврде о  стручном 
усавршавању, Уверења
о стручном 
усавршавању

Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој Установе су:
1. Биљана Кецман- директор-координатор;
2. Јелена Славић - стручни сарадник-педагог;
3. Јелена Спасојевић -  стручни сарадник логопед;
4. Милуша Лековић – васпитач;
5. Сања Лазић – медицинска сестра- васпитач;
6. Слађана Благојевић – васпитач;
7. Сузана Илић – васпитач;
8. Милена Јовановић- васпитач; 
9. Дијана Бешина -медицинска сестра- васпитач;
10. Бранка Милосављевић – васпитач;
11. Марија Лукић – родитељ;
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6.5. Стручни актив за развојно планирање

6.5.1. Задаци на унапређивању услова за остваривање делатности

Табела бр. 17. Годишњи план Инвестиционог и капиталног одржавања, уређење
објеката и дворишта за радну 2022-2023. годину

Бр. Објекат Врста радова Вредност радова
Начин
обезбеђивања
средстава

Динамика
извођења
радова

1.
“Сунце”

1. Реконструкција кухиње,
и вешераја;

2. Ограђивање дворишта 
металним панелима.

Вредност радова биће 
дата у финансијском 
плану за 
2022-2023.
годину

Донације;

Из буџета
Општине
Кучево, из 
сопствених 
извора

Током 
целе
Године

2. “Маслачак” 1. Набавка неопходних 
материјала за редовно 
функционисање и рад 
установе;

Вредност радова биће 
дата у финансијском 
плану за 
2022-2023.
годину

Из буџета
Општине
Кучево, из 
сопствених 
средстава,
донације,
спонзорства;

Током 
целе
Године

3. “Цврчак” 1. Набавка неопходних 
материјала за редовно 
функционисање и рад 
установе;

Вредност радова биће 
дата у финансијском 
плану за 
2022-2023.
Годину

Из буџета
Општине
Кучево, из 
сопствених 
средстава,
донације,
спонзорства;

Током 
целе
Године

6.5.1.1. Поправка и набавка опреме

Планиране инвестиције за радну 2022/2023. годину.

- Реконструкција видео надзора са заменом дотрајале опреме;
- душеци за кревтиће;
- навлаке за душеке;
- машина за сушење веша;
- клима;
- ротирајућ столице;
- 2 рачунара;
- портикле;
- штеп деке;
- крпе за судове;
- чаршави;
- интерактивна табла;
- сецко и миксер;
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- штампачи у боји;
- елементи за кухињу за објекат „Маслачак“;
- набавка намештаја по мери/полице;
- други редовни матријали за одржавање и функционисање вртића.

За  радну  2022/2023  годину  планира  се  обележавање  40.  година  постојања  ПУ

„Лане“, планирана средства ће бити приложена у финансијском плану за 2023. годину.

Поводом  обележавања  Дана  установе  биће  организована  приредба  у  сарадњи  са

родтиељима у Центру за културу „Драган Кецман“ при чему ће деца свих узраста моћи да

учествују,  бирајући  своју  тачку  представљања  у  складу  са  интересовањима,

могућностима  и  узрастом.  У  циљу  обележавања  јубилеја,  биће  организован  свечани

ручак за запослене и госте.

6.5.2. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД 

1.1.6.  Простори локалне заједнице користе се као место за учење кроз заједничке

активности деце и одраслих;  1.2.3. У вртићу се стварају ситуације за интеракцију

деце различитих узраста/група (у радним собама,  (у  радним собама,  заједничким

отвореним и затвореним просторима);  1.3.3.  У развиjању програма уважаваjу се

инициjативе, предлози, идеjе и искуства деце и родитеља;

Табела бр.18: Развојни циљ за област Васпитно образовни рад

Активност –
показатељ

Време
реализације

Носиоци Исходи
Евалуација

1.1.6. Простори
локалне 
заједнице 
користе се као 
место за учење 
кроз 
заједничке 
активности 
деце и 
одраслих

Континуирано
током радне 
године

Мед.сестре
-васпитачи,
васпитачи, 
сарадници, 
стручни 
сарадници, 
директор, 
локална 
заједница, 
родитељи

У складу са Новим основама 
програма и пројектима који ће 
се у нашој установи 
реализовати, биће коришћени 
ресурси локалне заједнице за 
истраживање и унапређивање 
васпитно образовне праксе. У 
складу са пројектима који ће 
бити пре свега у складу са 
интерсовањима деце 
оствариће се сарадња са 
установама од значаја као што 
су библиотека, школа и друге 
установе.

Документација
Установе, 
фотографије, 
физички 
простор 
(библиотека, 
дом културе, 
општина, 
основна 
школа, црква 
итд.)
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  1.2.3. У 
вртићу се 
стварају 
ситуације за 
интеракцију 
деце 
различитих 
узраста/група 
(у радним 
собама, 
заједничким 
отвореним и 
затвореним 
просторима)

Континуирано
током  радне
године

Мед.сестре
-васпитачи,
васпитачи,
сарадници,
стручни
сарадници,
директор

У складу  са  Новим  основама
програма и Годинама узлета у
нашој установи ће се све више
стварати  ситуације  за
интеракцију  деце  различитог
узраста.  Деца  ће  имати
прилику  да  деле  заједнички
простор  а  осим  тога  и  радне
собе, које ће се током наредне
године  отворити  за  сву  децу.
Током  разних  активности  и
радионица  деца  ће  имати
прилику  да  заједно  проводе
време и уче једни од других.

Документација
Установе,
фотографије,
физички
спољашњи  и
унутрашњи
простор

1.3.3. У 
развиjању 
програма 
уважаваjу се 
инициjативе, 
предлози, идеjе
и искуства 
деце и 
родитеља.

Континуирано
током  радне
године

Мед.сестре
-васпитачи,
васпитачи, 
сарадници, 
стручни 
сарадници, 
директор, 
родитељи

Током радне године, родитељи
ће бити укључени у 
свакоднвени живот 
предшколске установе 
онолико колико 
епидемиолошка ситуација 
дозвољава. Међутим, без 
обзира на то са родитељима 
ћемо свакодневно 
размењивати мишљења али и 
искуства о раду, деци, 
активностима итд. Током 
пројеката родитељи и деца ће 
бити константно укључени где
ће моћи да износе своје идеје и
искуства. У сарадњи са 
родитељима у Установи ће 
бити уношен природни 
материјали који ће проћи 
процедуру правилног 
коришћења природних 
материјала због актуелне 
епидемиолошке ситуације.

Документација
Установе, 
фотографије, 
физички 
спољашњи и 
унутрашњи 
простор
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6.5.3. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ 

2.1.4. Простор предшколске установе jе прилагођен различитим потребама деце и
породице  у  циљу  подршке  безбедности  и  њиховом  осећању  сигурности;  2.3.3.  У
установи  се  пружа  подршка  остваривању  васпитне  улоге  породице  у  складу  са
њеним  потребама  (саветовалишта,  отворена  врата,  тематски  састанци…);  2.3.4.
Установа  у  сарадњи  са  локалном  заjедницом  организуjе  активности  коjима
доприноси повећању обухвата деце и доступности програма

Активност – 
показатељ

Време 
реализације

 
Носиоци Исходи Евалуација 

2.1.4. Простор 
предшколске 
установе jе 
прилагођен 
различитим 
потребама деце и
породице у циљу
подршке 
безбедности и 
њиховом 
осећању 
сигурности.

Континуирано
током  радне
године

             Мед
.сестре-
васпитачи,
васпитачи,
сарадници,
стручни
сарадници,
секретар,
директор

Простор  предшколске
установе  биће  организован
у складу са потребама деце
а  у  складу  са  пројектима
које  буду  развијали  са
васпитачима и родитељима.
У  собама  ће  бити
организоване  просторне
целине  у  којима  ће  деца
моћи да истражују, праве и
конструишу  према  својим
личним  жељама  и
интересовањима.
Спољашњи  простор  биће
обогаћен  разним
конструкторима, справама и
другим  подстицајима  које
ће бити безбедне за децу.

Фотографије, 
физички 
спољашњи и 
унутрашњи 
простор

2.3.3. У установи
се пружа 
подршка 
остваривању 
васпитне улоге 
породице у 
складу са њеним 
потребама 
(саветовалишта, 
отворена врата, 
тематски 
састанци…). 

Континуирано
током  радне
године

Мед.сестре
-васпитачи,
васпитачи,
сарадници,
стручни
сарадници,
директор,
родитељи

У установи ће током године
бити организовани тематски
родитељски  састанци,  а
радионице  и  едукације  у
циљу  пружања  подршке
родитељима.  Осим  тога
биће  организована  и
„Отворена врата“, „Светски
дан  изазова“,  а  сарадња ће
бити  обогаћена  дељењем
брошура летака и слично.

Књига рада, 
педагошка 
документација,
записници  са
састанака
тимова,
планови

2.3.4. Установа у
сарадњи са 
локалном 
заjедницом 

Континуирано
током  радне
године

Мед.сестре
-васпитачи,
васпитачи,
стручни

Деца  и  запослени  наше
установе  узимају  учешћа  у
локланој  заједници  кроз
реализацију  пројеката  на

Фотографије,
записници
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организуjе 
активности 
коjима 
доприноси 
повећању 
обухвата деце и 
доступности 
програма.

сарадници,
дирекотор,
локална
заjедница

којима  деца  и  васпитачи
раде у установи и иницира
се  проширење  сарадње  са
локалним  окружењем  у
циљу  стварања
инспиративне  средине  за
игру и учење. Планира се и
проширење  васпитно
образовне  делатности
отварањем група у сеоским
срединама.

6.5.4. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

4.1.2. Документа установе су међусобно усклађена и одражавају контекст установе;
4.2.5.  Директор  установе  ствара  услове  за  коришћење  дигиталних  технологија  у
функцији  унапређивања  рада;  4.3.1.  Директор  установе  обезбеђује  услове  да  се
запослени усавршавају и подстиче њихов професионални развој;

Активност – 
показатељ

Време 
реализације

 
Носиоци Исходи Евалуација 

4.1.2. Документа 
установе су 
међусобно 
усклађена и 
одражавају 
контекст 
установе

Континуирано
током  радне
године

Мед.сестре
-васпитачи,
васпитачи,
сарадници,
стручни
сарадници,
директор

Током  радне  године
васпитачи,  стручни
сарадници, правна служба и
финансијска  служба  воде
своју  документацицију  и
своје  активности,  редовно
објављују путем медија и на
сајту установе. Запослени у
установи  прате  законске
одредбе  и  прописе.
Запослени  у  васпитно
образовном  раду  се
припремају  за  вођење
педагошке  документације
према  Новим  основама
програма  за  шта  ће  се  у
наредном  периоду  стручно
усавршавати. 

Радна књига,
педагошка 
документација,
документација
тимова  који
постоје  у
Установи,
прослеђени
садржаји,
преписке  на
формираним
групама,
мејлови

4.2.5. Директор 
установе ствара 
услове за 
коришћење 
дигиталних 
технологија у 
функцији 

Континуирано
током  радне
године

Мед.сестре
-васпитачи,
васпитачи,
сарадници,
стручни
сарадници,
директор, 

Директор  установе  је
обезбедила  опремање
радних  соба  лаптоп
рачунарима,  звучницима,
блутут   уређајима  како  би
сви  васпитачи  могли
неометано  да  користе

Набавка
опреме  и
савремене
технологије,
лап-топ
рачунара,
интерактивне
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унапређивања 
рада

савремену  технологију  у
циљу побољшања квалитета
рада  установе.  Стручни
сарадници и финансијска  и
правна  служба  опремљени
су  савременом
технологијом  тако  да  сви
могу  да  прате  иновације  у
раду,  семинаре,  вебинаре  и
сл.  Планира  се  обука  за
унапређивање компетеницја
дигиталних  технологија  за
васпитаче.

табле,  и  друге
додатне
опреме. 

4.3.1.  Директор
установе
обезбеђује
услове  да  се
запослени
усавршавају  и
подстиче  њихов
професионални
развој;

Континуирано
током  радне
године

Мед.сестре
-васпитачи,
васпитачи,
стручни
сарадници,
дирекотор

На  почетку  године,
запослени предлажу жељене
семинаре  из  каталога
акредитованих  програма
стручног  усавршавања   за
предшколско  васпитање  и
образовање.  Током  године
сви  запослени  имају
могућност  и  обавезу  да  се
стручно  усавршавају
посећујући  семинаре,
стручне  скупове,  сусрете
васпитача  и  слично.  Осим
тога,  део смо хоризонталне
рамене  где  са  васпитачима
из  других  установа
размењујемо искуства.

Потврде  о
стручном
усавршавању,
прзентације  са
са  одгледаних
вебинара,
семинара,
фотографије са
одржаних
семинара  у
установи  или
ван установе

Чланови Стручног актива за развојно планирање су:

1. Јелена Славић-стручни сарадник-педагог-координатор;
2. Биљана Кецман- директор;
3. Светлана Станојевић– васпитач;
4. Марија Тодоровић  - медицинска сестра- васпитач;
5. Снежана Ђорђевић – медицинска сестра- васпитач;
6. Светлана Станковић-медицинска сестра- васпитач;
7. Милена Јовановић – васпитач;
8. Данијела Стокић – васпитач;
9. Јована Дишић-родитељ;
10. Виолета Велимировић-представник локалне самоуправе;
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6.6. План Tима за самовредновање 

Према Правилнику о вредновању квалитета рада Установа План самовредновања

рада у Установи сачињава Тим за самовредновање се на основу:

 Годишњег извештаја о самовредновању за предходну радну годину; 

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

саставни је део Годишњег плана рада установе;

У годишњем плану самовредновања дефинисани су: 

 Предмет самовредновања, који представља једну или више области вредновања

дефинисаних стандардима квалитета рада установе;

 Предвиђене активности;

 Временску динамику;

 Носиоце активности;

 Исходе активности;

 Инструменте и технике самовредновања;

Током  радне  2022-2023.  године  тим  за  самовредновање  учествоваће  у

активностима предвиђеним Акционим планом по областима вредновања.

Табела бр.  21: Акциони план реализације  Тима за самовредновање у

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД

Активност – показатељ
Време

реализације Носиоци Исходи Евалуација

1.1.2. Простор jе
структуриран тако да
подстиче активности у

малим групама,
окупљање целе групе

као и самосталну
активност детета.

Континуирано
током радне

године

Мед.сестре-
васпитачи,
васпитачи,
сарадници,

стручни
сарадници,
директор

Током године, у Установи ће
са децом бити реализован

реални програм, при чему ће
се простор структурирати у

складу са потребама пројеката
и заинтересованости деце.

Фотографије,
дневници, панои,

педагошка
документација

1.3.5. Подржавају се
различити начини

дечјег учења и учешћа

Континуирано
током радне

године

Мед.сестре-
васпитачи,
васпитачи,
сарадници,

стручни
сарадници,
директор

Деца уче и учествују кроз
животно практичне ситуације,
планиране ситуације учења,
игра, свакодневне рутине,

ритуали, састанци,
радионице...на свим нивоима у

васпитној групи,
индивидуално и групно, у

Фотографије,
дневници, панои,

педагошка
документација
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атмосфери у којој се поштују и
негују принципи једнаких

могућности.

Табела бр.  22:  Акциони план реализације Тима за  самовредновање у

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ 

Активност -
показатељ

Време
реализације Носиоци Исходи Евалуација

2.3.2. У установи се
примењуjу

различити начини
укључивања

породице.

Континуирано
током радне

године

Мед.сестре-
васпитачи,
васпитачи,
сарадници,

стручни
сарадници,
директор

Неговање  партнерског
односа,  поштовање  личности  улоге
родитеља, широкој понуди различитих
могућности за укључивање родитеља,
уважавању  идеја  родитеља,  неговање
стрпљивости  и  заједничке
одговорност, професионалном односу
према  информацијама  добијеним
од родитеља, поштовању  приватности
породице.

Укључивање  у  различите
облике  рада  и  друге  активности  у
Установи.

Радна књига,
педагошка

документација,
документација

тимова који
постоје у
Установи,

прослеђени
садржаји,

преписке на
формираним

групама, мејлови

Табела бр.  22:  Акциони план реализације Тима за  самовредновање у

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА

Активност – показатељ
Време

реализације Носиоци Исходи Евалуација

3.2.3. У установи постоји
стална сарадња и размена

искустава на нивоу
установе/објкта/радних

јединица;

Континуирано
током радне

године

Мед.сестре-
васпитачи,
васпитачи,
сарадници,

стручни
сарадници,
директор

Заједнички  обилазак
простора  и  анализа
изврешених  промена  у
простору, давање предлога за
унапређење;
Договор и предлог за уређење
простора  по  собама  и
заједничким просторима;
Посета  вртићима  језгрима
промене,  упознавање  са
променама  у  унутрашњем
простору

Радна књига,
педагошка

документација,
документација

тимова који
постоје у
Установи,

прослеђени
садржаји,

преписке на
формираним

групама,
мејлови

3.3.1. Запослени
преиспитују своје

Континуирано
током радне

Мед.сестре-
васпитачи,

Анализа,  заједничко
разумевање  и  рефлексија

Радна књига,
педагошка
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компетенције у односу на
улоге и одговорности

професије;

године васпитачи,
сарадници,

стручни
сарадници,
директор,

појединачних  димензија
програма у  односу  на
конкретне потребе објекта
(слика  о  детету,  култура
вртића,  развијање  реалног
програма,  добробит,  односи,
делање, принципи, праћење и
документовање...)  у  циљу
ппреиспитивања
компетенција  запослених  у
ВОР-у.

документација,
документација

тимова који
постоје у
Установи,

прослеђени
садржаји,

преписке на
формираним

групама,
мејлови

Чланови Тима за самовредновање су:

1. Јелена Славић-стручни сарадник-педагог-координатор;
2. Биљана Кецман-директор;
3. Јелена Спасојевић- стручни сарадник-логопед;
4. Бранка Милосављевић – васпитач;
5. Сузана Живановић  -васпитач;
6. Милина Петровић – медицинска сестра – васпитач;
7. Симона Лазић – медицинска сестра- васпитач;
8. Јелена Мунћан- Кокотовић- васпитач;
9. Невена Добрицић – васпитач;
10. Нела Бабић - родитељ;
11. Виолета Велимировић - представник ЛСУ;

6.7. Годишњи план Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и

занемаривања 

Установа  има  Тим  за  заштиту  од  дискриминације,  насиља,  злостављања  и

занемаривања (у даљем тексту: тим за заштиту).

Осим  надлежности  поступања  у  ситуацијама  насиља,  злостављања  и

занемаривања, задаци тима за заштиту јесу, нарочито, да:

1) анализира стање у остваривању равноправности и једнаких могућности;

2) припрема програм превенције;

3) информише  учеснике  у  образовању,  запослене  и  родитеље  о  планираним

активностима и могућностима пружања подршке и помоћи;

4) учествује  у  пројектима  и  обукама  за  развијање  потребних  знања и вештина  за

превенцију и поступање у случајевима дискриминаторног понашања;
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5) предлаже  мере  за  унапређивање  превенције  и  заштите  од  дискриминације,

организује консултације  и учествује  у доношењу одлука о начину поступања у

случајевима сумње на дискриминаторно понашање;

6) укључује родитеље у планирање мера и спровођење активности за спречавање и

сузбијање дискриминаторног понашања;

7) прати  и  процењује  ефекте  предузетих  мера  и  активности  за  спречавање  и

сузбијање дискриминаторног понашања и даје одговарајуће предлоге директору;

8) сарађује  са  школском  управом  Министарства  и  другим  надлежним  органима,

организацијама и службама, ради спречавања и заштите од дискриминације;

9) води  и  чува  посебну  документацију  о  случајевима  и  појавним  облицима

дискриминације,  броју  пријава  и  притужби,  броју  спроведених  неформалних  и

формалних поступака, њиховом исходу и др.

Број  и  састав  чланова  тима  за  заштиту  зависи  од  величине  и  специфичности

установе (ниво, врста, организација рада, издвојена одељења, број учесника у образовању

из мањинских и осетљивих друштвених група и др.).

Директор образује тим за заштиту. Стални састав тима за заштиту чине: директор,

стручни сарадник–педагог и други стручни сарадник и секретар установе, а повремено се

могу  укључивати  чланови  за  конкретне  случајеве,  из  реда  наставника  и  васпитача

установе, а може из реда родитеља, јединице локалне самоуправе, односно стручњака за

поједина  питања.  Директор  одређује  психолога,  педагога  или,  изузетно,  другог

запосленог – члана тима за заштиту,  одговорног за вођење и чување документације  о

свим  ситуацијама  дискриминације  и  дискриминаторног  понашања  у  којима  учествује

тим.

Седницама тима за заштиту могу да присуствују представници савета родитеља.

У планирању и спровођењу активности у овој области оствариваће пуну сарадњу и

координисано деловати тим за заштиту и други стручни органи у установи, укључујући и

могућност спровођења заједничких мера и активности.
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Тим за заштиту примењиваће, осим Закона: Правилник о протоколу поступања у

установи у одговору на насиље,  злостављање и занемаривањ,  Правилник  о поступању

установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа,

части  или достојанства  личности  и  друге  подзаконске  акте  који  прописују  поступање

установе у случајевима повреда Законом прописаних забрана и тежих повреда обавеза

ученика и одраслих.

Тим за заштиту планира, организује и стара се о спровођењу мера и активности у

установи на превенцији дискриминаторног понашања и насиља самостално и у сарадњи

са другим тимовима – за инклузивно образовање, самовредновање и др. У ситуацијама

када се примети да постоји одступање од прописаних принципа, тим за заштиту реагује у

сарадњи са органима установе.

Важно је да у установи постоји свест свих запослених да Тим за заштиту не може

сам да остварује планиране мере и активности. До резултата се долази само учешћем и

одговорношћу сваког лица у стварању ненасилног и подстицајног окружења за живот и

учење. Због осетљивости и сложености проблема, Тиму за заштиту је неопходна стална

подршка  и  ангажованост  стручних  органа  и  других  тимова,  директора,  органа

управљања,  савета  родитеља,  општинског  савета  родитеља  и  локалне  заједнице.  За

активности  које  тим  за  заштиту  планира  и  предлаже  на  нивоу  установе,  директор

задужује  и остале чланове колектива,  јер је  неопходно да сви учествују у превенцији

дискриминације и насиља.

Табела бр.23: Програм превентивних активности

Активност Начин реализације Време
реализације

Носиоци активности

Снимање стања
(учесталост инцидентних

ситуација и пријава
насиља, број повреда,

сигурност објекта)

Израда плана, редовна размена
информација, увид у педагошку

документацију
Континуирано

Васпитачи, медицинска
сестра на превентивно
здравственој заштити,
стручни сарадник, тим

Оглашавање имена
чланова Тима

Обавештење о именима чланова
Тима на огласној табли Установе Септембар Координатор тима

Информисање родитеља и
запослених

Упознавање са Програмом за
заштиту од дискриминације,

насиља, злостављања и
занемаривања, Општим и Посебним

протоколом, штамапње флајера,
презентација,

Септембар
Октобар

Васпитачи, стручни
сардник, тим

Информисање деце
Упознавање деце са Букваром

дечјих права
Септембар

Васпитачи, деца
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Заједничко доношење правила
понашања у групи и истицање на

видно место

Октобар

Промоција толеранције и
ненасилног решавања

конфликата

Радионице и активности за децу у
оквиру редовних васпитно

образовних активности
Током године Васпитачи, стручни

сарадник, деца

Саветодавни рад са
родитељима и јачање

компетенција

Индивидуални разговори са
родитељима По потреби Тим, стручни сарадник

Сарадња са релевантним
институцијама у

окружењу

Размена информација,
дописи, извештаји,

стручно усавршавање
По потреби Тим, стручни сарадник

Праћење ефеката
предузетих мера

Анкете, анализа документације,
евиденција повреда деце По потреби

Тим, стручни сарадник,
медицинска сестра на

превентивно
здравственој заштити

Евалуација рада тима Извештај, анализа рада Јун Тим, координатор тима

6.7.1. Интервентне активности 

Интервентне  активности  су  оне  које  се  предузимају  у  установи  након  што  се

насиље догоди. Свака особа која има сазнање о дискриминацији, насиљу, злостављању и

занемаривању обавезна је да реагује.     

Програм превентивних активности и активности и мере које предузима установа у

случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или

достојанства личности у установи подразумева следеће поступке:

- Проверавање добијене информације;

- Заустављање  дискриминације  односно  дискриминаторног  понашања  и

смиривања учесника;

- Обавештавање и позивање родитеља;

- Прикупљање релевантних информација и консултације;

- План заштите од дискриминације;

- Праћење ефеката предузетих мера и активности;

- Обавеза вођења евиденције;  

Шема сазнања и реаговања у случају сумње или сазнања о насиљу приказана је на

следећој страници.

82



Предшколска установа „Лане“, Кучево

83



Предшколска установа „Лане“, Кучево

Чланови  Тима  за  заштиту  од  дискриминације,  насиља,  злостављања  и

занемаривања над децом су:

Чланови  Тима  за  заштиту  од  дискриминације,  насиља,  злостављања  и
занемаривања над децом су:
Стални сатав тима чине:
1. Jелена Славић-стручни сарадник-педагог; 
2. Никола Јовановић-секретар
3. Биљана Кецман-директор;
Проширен састав тима чине:
1. Сунчица Јањић- мед.сестра на превентивној заштити - координатор;
2. Јелена Спасојевић-стручни сарадник- логопед;
3. Олга Јаковљевић – медицинска сестра – васпитач;
4. Светлана Станковић – медицинска сестра- васпитач;
5. Сања Лазић – медицинска сестра – васпитач;
6. Слађана Благојевић – васпитач;
7. Мирјана Петковић- васпитач;
8. Елизабета Унгурјановић - васпитач;

6.8. Годишњи план Стручног Тима за инклузивно образовање 

У Предшколској установи „Лане“, Кучево деца из осетљивих група укључена су у

редовне групе вртића. 

Стручни  тим  за  инклузивно  образовање  (СТИО)  задужен  је  за  прихватање  и

спровођење инклузије у установи – идентификује децу из осетљивих група, учествује у

осмишљавању активности индивидуализације, изради, праћењу и евалуацији спровођења

индивидуалних васпитно - образовних планова.

Суштина  и  циљ инклузивног  образовања  јесте  укључивање  све  деце  у  процес

васпитања и образовања, а основни принцип јесте принцип индивидуализације рада и

пружање могућности сваком детету да се развија сопственим темпом у складу са својим

способностима.  То подразумева  стално  праћење и посматрање од стране  васпитача  и

стручне службе.
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Уколико се на основу прикупљених података и процене сагледа да неко дете има

потребу за додатном подршком, осмишљавању подршке приступамо на три нивоа:

1. индивидуализација рада (прилагођавање услова и простора, метода рада, средстава

и  дидактичког  материјала,  организације  учења,  постављања  правила понашања  и

комуникације)

2. индивидуални васпитно-образовни план са прилагођеним програмом (ИВОП-пп)

3. индивидуални васпитно-образовни план са измењеним програмом (ИВОП-ип).

6.8.1. Годишњи програм Тима за инклузивно образовање

Табела бр.24: Годишњи програм Тима за инклузивно образовање

Активност Начин реализације Време

реализације

Носиоци активности

Снимање стања
(прикупљање података о деци
и идентификовање  деце којој
је потребна додатна подршка)

Редовна размена 
информација, увид у 
педагошку 
документацију

Септембар
Октобар

Васпитачи, 
медицинска сестра на 
превентивно 
здравственој заштити, 
стручни сарадник, 
СТИО

Снимање стања-
идентификација деце са 
изузетним способностима

Редовна размена 
информација, увид у 
педагошку 
документацију

Континуиран
о током радне
године

Мед. Сестре-
васпитачи, васпитачи, 
медицинска сестра на 
превентивно 
здравственој заштити, 
стручни сарадник, 
СТИО

Учешће у формирању тимова 
за пружање
додатне подршке деци

Радни договор, 
састанак Педагошког 
колегијума

По потреби
Координатор тима, 
директор, Педагошки 
колегијум

Израда протокола за праћење 
напредовања деце са 
изузетним способностима 

Састанци СТИО Септембар, 
октобар, 
новембар

СТИО, Педагошки 
колегијум

Учешће у изради
ИВОП-а

СТИО координира 
израду ИВОП-а, по 
потреби сарадња са 
интерресорном 
комисијом

По потреби
СТИО, Тим за ИВОП, 
интерресорна комисија
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Праћење и евалуација
реализације ИВОП-а и рада са 
даровитом децом (децом са 
изузетним способностима)

Редовна размена 
информација, увид у 
документацију

По потреби
Тим за ИВОП, СТИО, 
Педагошки колегијум, 
интерресорна комисија

Предлог тема и
организација
различитих облика
стручног усавршавања
запослених и родитеља

Радионице, 
предавања, 
презентације

По потреби
СТИО

Саветодавни рад са 
родитељима и јачање 
компетенција

Индивидуални 
разговори са 
родитељима

По потреби
СТИО, стручни 
сарадник

Сарадња са релевантним 
институцијама у окружењу

Размена информација,
дописи, извештаји,
стручно усавршавање 

По потреби СТИО, стручни 
сарадник

Евалуација рада тима Извештај, анализа 
рада

Јун СТИО, координатор 
тима

6.8.2. Задаци Тима за инклузивно образовање 

Тим чине стручњаци различитих профила: представник васпитача, медицинских

сестара  –  васпитача,  сестре  на  ПЗЗ,  стручни  сарадник  Установе,  а  по  потреби

представник родитеља или стручњак ван Установе.

6.8.3. Доношење програма инклузивног образовања

Програм инклузивног образовања садржи прописане процедуре припреме, израде

и спровођења Индивидуалног васпитно-образовног плана. У овом процесу предшколско

образовање  и  васпитање  представља  основу  за  даље  учење,  чиме  Установа  добија

посебан  значај  и  улогу,  нарочито  уколико  се  рано  препозна  тешкоћа  и  благовремено

започне са одговарајућом подршком.

У складу  са  тим,  а  на  основу закона,  Стручни Тим за  инклузивно  образовање

Установе доноси програм инклузивног образовања у коме се, поред осталог, дефинишу и

процедуре,  поступци  и  обавезе  Тима  за  пружање  подршке  детету  –  ИВОП  тима

(активности тимова подршке су у табели). 
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6.8.4. План рада са даровитом децом

ИОП је посебан акт установе којим се планира додатна подршка у образовању и

васпитању детета, ученика, односно одраслог ако мере индивидуализације нису довеле до

остваривања добробити детета, односно остваривања исхода образовања и васпитања или

до задовољавања образовних потреба ученика са изузетним способностима.

Право  на  прилагођен  начин  образовања  по  ИОП-у  у  смислу  проширивања  и

продубљивања  садржаја  учења  има и  ученик  са  изузетним  способностима  који  стиче

основно и средње образовање и васпитање. Док се са децом са изузетним способностима

у  предшколским  установама  спроводи  индивидуализација.  Годишњим  планом  рада

Установе за радну 2022-2023. годину  планираће се и  проширен и продубљен програм

рада и учења који се примењује за децу са изузетним способностима.

Даровитост је високо развијена способност,  било општа, било нека специфична

(нпр.  математичка, музичка, лингвистичка)  која омогућава  натпросечна постигнућа  у

одређеном, конкретном  подручју.  Таленат  је  даровитост  у  једном  ужем  подручју

/математички таленат,  музички таленат.../. Даровиту децу могу препознати другари из

групе, психолози и педагози, васпитачи и родитељи. Даровито дете препознајемо по: 

 Убрзани рани развој; 

 Изузетно постигнуће, изузетан ниво знања и вештина;

 Изузетна  способност  учења  (брзина  стицања  знања,  дубина  разумевања,

капацитет памћења);

 Мотивација, отвореност, осетљивост;

 Креативност; 

 Социјално прилагођено понашање и поседовање социјалних вештина;

 Емотивна стабилност. 

Даровито дете мисли јасно, схвата односе и разуме значења, учи брзо и лако, лако

и брзо памти чињенице и повезује их, има добру способност концентрације, веома рано је

почело да чита и пише, веома рано је почело да користи фразе и целе реченице, рано је

почело да користи широк речник, веома рано је проговорило. Даровито дете показује

способност  иницијативе,  зна  да  пренесе  идеју,  чак  и  невербално,  делује  независно,

показује необичну интелектуалну радозналост, брзо учи и добро памти. 
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6.8.5. Тим подршке

Подршка  се  односи  на  било  коју  адаптацију  или  модификацију  са  циљем

обезбеђивања што боље укључености детета у васпитно образовни процес.  За децу за

коју  се  процени  да  им  је  потребна  додатна  подршка,  формирају  се  мали  Тимови  за

пружање додатне подршке детету, који праве индивидуалне образовне планове за свако

дете.  Чланове тима за дете чине: један или два васпитача,  родитељ односно старатељ,

стручни сарадници, сарадници, и стручњак ван Установе, на предлог родитеља. 

6.8.6. Индивидуални васпитно-образовни план (ИВОП)

Индивидуалним васпитно-образовинм планом се утврђује прилагођен и обогаћен

начин образовања и васпитања детета, односно начин на који ће му се рад прилагодити

преко  индивидуализованог  приступа  и  наставних  метода.  ИВОП  ће  имати  утврђење

циљеве образовно – васпитног рада са дететом и посебно дефинисане стандарде за свако

дете. ИВОП  доноси  Педагошки  колегијум,  на  предлог  Стручног  тима  за  инклузивно

образовање, односно Тима за пружање додатне подршке детету. 

Циљ  индивидуалног  образовног  плана  за  дете  са  сметњама  у  развоју  јесте

постизање  оптималног  укључивања  детета  у  редован  васпитно  –  образовни  процес  и

његово  осамостаљивање  у  вршњачком  колективу.  Родитељ  односно  старатељ  даје

сагласност за спровођење индивидуалног образовног плана. Просветни саветник прати

спровођење индивидуалних образовних планова. ИОП се доноси и вреднује тромесечно у

првој  години  уписа  у  Установу,  а  у  свим  наредним  годинама  на  почетку  сваког

полугодишта.

Крајњи циљ сваког ИОП – а је да обезбеди квалитетно васпитање и образовање

детета  које  уважава  специфичне  потребе  детета  и  његове  индивидуалне  особине.

Атмосфера подршке, сарадње и разумевања која се ствара у групи корисна је за сву децу.

Иако се ИОП доноси за појединачно дете, увек се реализује у оквиру вршњачке групе

коју дете похађа. ИОП је намењен сваком детету које, из било ког разлога, не показује

типичан, очекиван напредак у домену образовања или социјалног развоја.
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Чланови Тима за инклузивно образовање су:

1. Јелена Спасојевић- стручни сарадник логопед- координатор;
2. Биљана Кецман - директор;
3. Јелена Славић – стручни сарадник педагог; 
4. Сунчица Јањић – медицинска сестра на превентивној здравственој заштити;
5. Елизабета Унгурјановић- васпитач;
6. Снежана Ђорђевић- медицинска сестра васпитач;
7. Сузана Илић – васпитач;
8. Дијана Бешина – васпитач;
9. Марија Тодоровић- медицинска сестра-васпитач;
10. Јулијана Дамjановић - медицинска сестра-васпитач;
11. Милуша Лековић – васпитач;

6.9. Годишњи план Тима за професионални развој

Професионални развој је сложен процес који подразумева стално преиспитивање

и

развијање  компетенција  запослених  на  пословима  образовања  и  васпитања  ради

квалитетнијег обављања посла и унапређивања развоја деце/ученика/полазника и нивоа

њихових постигнућа. Обавезни део професионалног развоја је стручно усавршавање, које

се  остварује  кроз различите  активности  дефинисане  овим  правилником. 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. 

Стручно усавршавање запослених на пословима образовања и васпитања установа

планира у складу са потребама и приоритетима образовања и васпитања и приоритетним

областима  које  утврђује  министар  надлежан  за  послове  образовања.  Потребе  и

приоритете стручног усавршавања установа планира на основу личних планова стручног

усавршавања  запослених  на  пословима  образовања  и  васпитања,  развојног плана

установе, резултата самовредновања и вредновања квалитета рада установе, извештаја о

остварености стандарда постигнућа и других показатеља квалитета образовноваспитног

рада. 
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Лични  план  стручног  усавршавања  запосленог  на  пословима  образовања  и

васпитања сачињава се на основу самовредновања нивоа развијености свих компетенција

за  професију наставника,  васпитача  и  стручног  сарадника,  односно  компетенција

директора и података из стручно-педагошког надзора и спољашњег вредновања.

Стручно усавршавање биће реализовано на следеће начине:

 Учешће на програмима стручног усавршавања који се остварује извођењем обука;

 Стручни  скупови:  конгреси,  сабори,  сусрети,  конференције,  саветовања,

симпозијуми, округли столови, трибине и вебинари;

 Праћење стручне литературе и периодике;

 Обнављање дидактичког материјала за рад са децом;

 Посете и праћење акредитованих стручних семинара, предавања и едукација;

 Стручне посете/мониторинг;

 Примена платформи „Пасош за учење“;

 Дигитално вођење педагошке документације;

 Заједница предшколских установа ЗПУ;

 Хоризантолна размена на нивоу установе;

 Радионице за унапређење компетенција;

 Предавања у Установи и на локалном нивоу без акредитације;

 Пројекти у васпитно-образовном раду;

 Програме локалне самоуправе;

 Примена и коришћење интерактивне табле и других ИКТ.

 Излагање са посећених стручних усавршавања;

 Сарадња са другим установама и размена искуства;

 Сарадња са Савезом удружења васпитача Србија;

 Управни одбор Браничевског округа Васпитач - плус;

 Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије;

 Учешће  у  раду  стручних  актива,  удружења,  подружница,  огранка  на  нивоу

општине, града, округа и републике;

 Прикази примера добре праксе, хоризонтална размена искуства;

 Публиковање стручног рада;
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 Едукативне радионице за децу, едукације и предавања за родитеље;

 Имплементација Нових основа програма у васпитно- образовни рад;

 Рад са волонтерима, студентима, приправницима, ученицима, стажистима;

 Презентација примера добре праксе;

 Јавне манифестације, фестивали, конкурси;

 Интерна истраживања (репрезентативни узорак и узорак до  30 испитаника);

 Напредовање у позиву и звању;

 Приказ сајта, друштвених мрежа и других мултимедијалних садржаја;

 Укључивање у заједницу предшколских установа (ЗПУ);

 Обука за самовредновање;

 Обука  за  примену  савремене  технологије  у  предшколским  установама  на

националном нивоу;

 Праћење примене БиБот робота у раду;

 У протеклих годину дана организовани су обуке за имплементацију Нових основа

програма од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја којима

су присуствовали сви практичари. 

У плану је да се у нашој Установи у току радне 2022-2023.године, у складу са

финасијским планом,  реализују  семинари  које  су  у  складу  са  својим интересовањима

изабрали  васпитачи.  Руководећи  се  резултатима  посматрања  деце,  самовредновања  и

идентификованим  потребама,  на  Васпитно  образовном  већу  усвојен  је  предлог

реализације тема семинара: Грађење односа – деца, родитељи и васпитачи у вртићу (К5,

К9), и „Програм за децу и родитеље СНАЖНИ ОД ПОЧЕТКА – ДАЈМО ИМ КРИЛА“ –

различити програми за целу породицу (К7, К9, К23).

Део  стручног  усавршавања –  интерног,  биће  реализован  радом стучних  тела  у

Установи, а како законске одредбе и правилници налажу и индивидуалним ангажовањем

на свом професионалном развоју. Теме интерног стручног усавршавања биће биране у

зависности  од  актуелних  потреба,  дешавања  у  Установи  и  интересовања  васпитно  –

образовног  особља.  Планиране  су  активности  које  ће  организовати  чланови  тимова

Установе, као и презентације са семинара који су похађали само одређени запослени.
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Током  радне  године  у  установи  ће  радити  и  WANDA  тим  који  има  за  циљ

заједничке  рефлексије  чиме  се  може  допринети  креирању  инспиративне  средине  за

интегрисано учење и, шире, развоју квалитета предшколског васпитања и образовања у

складу  са  концепцијом  нових  Основа  програма  –  Године  узлета.  У  нашој  установи

формирана је  једна радна група/тим коју чине 10 васпитача и медицинских сестара  –

васпитача и ментор, односно фацилитатор групе, стручни сарадник педагог.  У плану је

формирање још једне групе/тима коју ће чинити такође 10-12 васпитача и медицинских

сестара –васпитача. Тим WANDA ће уско сарађивати са Креативно-едукативним тимом

за простора.

Напомена:  семинари,  одласци  на  разне  стручне  скупове  планираћемо  и

реализовати уколико епидемиолошка ситуација са корона вирусом (COVID 19) дозволи

реализацију оваквих дешавања.

Чланови Тима за професионални развој у Установи:

1. Јелена Славић– стручни сарадник педагог-координатор;
2. Биљана Кецман- директор;
3. Јелена Спасојевић -  стручни сарадник логопед;
4. Олга Јаковљевић – васпитач;
5. Милина Петровић – медицинска сестра – васпитач;
6. Јулијана Дамјановић – медицинска сестра – васпитач;
7. Јасна Алексић – медицинска сестра васпитач;
8. Андријана Бешина – васпитач;
9. Светлана Станојевић – васпитач;

6.10. План рада Креативно – едукативног тима

Тим за креативно уређење простора радиће континуирано целе године и састајаће

се у складу са потребама чланова тима односно датума које обележавама и дешавањима у

вртићу и то током целе године, дакле континуирано. 

Координатор Креативно-едукативног тима за објекат „Сунце“ је Олга Јаковљевић,

за објекат „Маслачак“ Бранка Милосављевић и за објекат „Цврчак“ Слађана Благојевић.

Чланови тимова за креативно уређење у Установи су сви носиоци васпитно образовног

процеса.
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Циљ рада тима:  Обезбедити подстицајно физичко окружење, естетски пријатан

простор,  подстицајан  за  дечији  боравак  и  активности,  израда  дидактичких  средстава,

едукација родитеља и деце, обележавање Међународних дана, обележавање празника и

других важних датума.

Табела бр.25. Годишњи програм рада Креативно-едукативни тим

Време
реализације

Активности Начин
реализација

Носиоци
реализације

Начин
праћења

Август,
2022.

Доношење  плана  рада  Тима  за
радну 2022/2023. Годину

Уређивање  раднх  соба,  холова,
дворишта

Састанци,
радионице,
дружења са
родитељим
а и децом

Координато
р  тима,
чланови
тима  за
креативно
уређење
простора

Документова
ње,
записници,
извештаји  и
план  рада,
фотографије

Септембар,
2022.

Уређење  централног  паноа  и
других  заједничких  паноа  у
објекту  за  почетак  нове  радне
године

  Уређење  простора  за  обављање
васпитно-образовних
активности (по потреби)

Креативне
радионице

Чланови
тима  за
креативно
уређење
простора

Увид  у
естетски
изглед
простора,
фото записи

Октобар,
2022.

Континуира
но  током
године

Уређење главног хола установе  -
по објектимима 

Уређење простора у централном и
помоћном објекту у току Дечије
недеље  и Недеље здраве  хране
(према потреби)

Креативне
радионице

Чланови
тима  за
креативно
уређење
простора,
деца
васпитних
група

Увид  у
естетски
изглед
простора,
фото записи

Новембар
2022. 

Континуира
но током
године

Уређење  ликовног  простора  у
главном/ помоћном холу вртића

Обележавање  дана  „Чистог
ваздуха“ (3.новембар)

Креативне
радионице

Чланови
тима  за
креативно
уређење
простора,
деца
васпитних
група

Увид  у
естетски
изглед
простора,
фото записи

Децембар,
2022.

Пројектно  (тематско)  уређење
простора  и  главног  паноа  у

Креативне
радионице

Чланови
тима  за

Увид  у
естетски

93



Предшколска установа „Лане“, Кучево

И  током
године

складу  са  годишњим  добом  и
предстојећим  зимским
празницима

Уређење  музичког  простора  у
главном  /  помоћном  холу
вртића 

креативно
уређење
простора

изглед
простора,
фото записи

Јануар, 2023. Уређење  кутка  за  родитеље,
израда дидактичког материјала.

Уређење  простора  за  обављање
васпитно-образовних
активности  у  складу  са
предстојећим празницима

Креативне
радионице

Чланови
тима  за
креативно
уређење
простора,
деца
старијих
васпитних
група

Увид  у
естетски
изглед
простора,
фото записи

Фебруар
2023.

током
године

Уређење  простора  главног  хола
установе  за  сензомоторне
активности 

Уређење  ентеријера  главног  и
помоћног  улаза  установе
(тактилне  табле, полигони,
школице)

Креативне
радионице

Чланови
тима  за
креативно
уређење
простора,
деца
старијих
васпитних
група

Увид  у
естетски
изглед
простора,
фото записи

Март, 2023.

Током
године

Уређење  ентеријера  и  изложба
дечијих  радова  и  честитки
поводом  обележавања
предстојећег празика

Уређење  еколошког  простора  у
главном  /  помоћном  холу
вртића 

Креативне
радионице

Чланови
тима  за
креативно
уређење
простора,
деца
васпитних
група

Увид  у
естески
изглед
простора,
фото записи

Април, 2023. Уређење  и  припрема  простора  за
изложбу  ускршњих  јаја  и
честитки у главном холу вртића

Уређење простора у холу установе

Креативне
радионице

Чланови
тима  за
креативно
уређење
простора,
деца
васпитних
група,
родитељи

Увид  у
естетски
изглед
простора,
фото записи

Мај/Јун,
2023.

Преуређење заједничког  простора
према потребама 

Креативне
радионице

Чланови
тима  за

Увид  у
естетски
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Уређење ентеријера и екстеријера
вртића  који  се  могу  користити
за дружења и игру деце као и за
обележавање  Завршних
приредби за  децу у групи пред
полазак у школу

креативно
уређење
простора

изглед
простора,
фото записи

          

 У случају неповољне епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID – 19 и

престанка  непосредног  васпитно  –  образовног  рада  у  ПУ  ''Лане''  Тим  за  креативно

уређење простора одлаже реализацију активности предвиђених својим Планом рада, јер у

том случају у самом објекту Установе неће бити актуелних дешавања (теме, пројекти,

манифестације…). Тим ће у том периоду поступати по упутствима МПНТР и локалног

Кризног штаба како би се спречило даље ширење епидемије изазване вирусом COVID –

19 и сачувало здравље деце, родитеља и запослених.

 Напомена: 

         План рада тима за креативно уређење простора усклађен је са радом WANDA тима,

простор хола установе је усмерен на дете и подстицајан је за његово учење и сазнавање.

Средина за учење је организована у односу на потребе деце, подржавајући размену са

осталом  децом,  одраслима  и  материјалима  за  рад.  Простор  ће  бити  опремљен

материјалима који подстичу децу да истражују и испитују своје могућности. Васпитачи

пажљиво  посматрају  свако  дете  како  би  се  осигурала  стимулативна  и  толерантна

интеракција међу децом.

6.11. Превентивно здравствена заштита и исхрана деце

Основни циљ програма превентивно  – здравствене  заштите  јесте обезбеђивање

адекватних услова у Установи, као основа за правилан раст, развој и унапређење здравља

деце. Реализација има за циљ стварање неопходних санитарно – хигијенских услова за

неометано обављање васпитно – образовног рада у вртићу, формирање здравих навика и

здравствено образовање деце и родитеља.

За  функционисање  ове  службе  задужени  су  сарадник  сестра  на  превентивно

здравственој заштити и сарадник нутрициониста – дијететичар.
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6.12. Годишњи план рада сарадника - сестре на превентивно здравственој заштити

Табела бр.26: Табеларни приказ годишњег плана рада сарадника - сестре

на превентивно здравственој заштити

Активности Временски период

Прикупљање здравствених потврда све уписане деце; Септембар, по потреби
Отварање здравствених картона деце; Септембар
Евиденција извршене имунизације деце; Септембар
Праћење раста и развоја деце; Септембар,   децембар,   март,

јун
Обележавање Недеље дојења; Септембар
Обележавање светског Дана срца; Септембар
Набавка санитетског материјала; Септембар, децембар
Учествовање у раду Васпитно – образовног већа; По потреби
Учествовање у раду Савета родитеља; Током године
Активности на формирању здравих навика – Дан чистих руку; Октобар
Обележавање Дана здраве хране; Октобар
Индивидуални разговори са родитељима; По потреби
Обележавање дана „Чистог ваздуха“ (3.новембар) Новембар
Контрола хигијене деце Свакодневно
Контрола хигијене вртића Свакодневно
Контрола здравственог стања деце Свакодневно
Организација предавања и презентација По потреби
Обезбеђивање санитарног прегледа за све раднике; Децембар,  јун
Сарадња са другим установама и размена искустава По потреби
Сарадња са стручним институцијама, Домом здравља и  Заводом
за јавно здравље Пожаревац;

Континуирано

Обележавање светског Дана вода; Март
Обележавање светског Дана здравља; Мај
Обележавање недеље Хигијене уста и зуба; Мај
Учествовање у раду тимова који постоје у Установи; Континуирано
Сарадња  са  васпитачима  на  реализацији   здравствено  -
образовног рада и активностима које се реализују у Установи

Континуирано

Сарадња  са  директором,  стручним  сарадницима  и  свим
запосленима у Установи ради редовне размене информација.

Континуирано
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Праћење  епидемиолошке  ситуације  са  корона  вирусом  у
окружењу и  земљи,  праћење  спровођења превентивних  мера  и
обезбеђивање довољних количина  дезинфекционих  средстава  и
заштитне опреме.

Континуирано 
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7. Годишњи план рада стручне службе 

7.1. Годишњи план рада стручног сарадника – педагога

Табела бр.27: Табеларни приказ годишњег плана рада стручног сарадника - педагога

Област
рада

Активност Временска
динамика

П
л

ан
и

р
ањ

е 
и

 п
р

ог
р

ам
и

р
ањ

е
ва

сп
и

тн
о-

об
р

аз
ов

н
и

х 
ак

ти
вн

ос
ти

Учествовање у тимском планирању и програмирању васпитно-
образовног рада

Јул/август

Давање  инструкција  мед.сестрама-васпитачима  и  васпитачима
при усклађивању циљева,  садржаја,  метода рада са потребама,
могућностима и интересовањима деце

Континуирано

Указивање  на  индивидуалне  карактеристике  и  потребе  деце  у
функцији развијања реалног програма

Континуирано

Сарадња  са  васпитачима  при  планирању  различитих  облика
праћења сопствене васпитне праксе и постигнућа деце

Два пута у току
радне године

Подстицање мед.сестара-васпитача и васпитача у осмишљавању
подстицајне средине за учење

Континуирано

Иницирање  и  планирање  сарадње  са  породицом  и  локалном
заједницом у циљу остваривања васпитно-образовних циљева и
задатака

Континуирано

С
ар

ад
њ

а 
са

 в
ас

п
и

та
ч

и
м

а

Подршка мед.сестрама-васпитачима и васпитачима у развијању
реалног програма у Установи

Континуирано

Подстицање  тимског  рада  у  предшколској  установи  и  тимску
евалуацију рада предшколске установе

Континуирано

Иницирање, подстицање и подршка мед.сестрама-васпитачима и
васпитачима у организацији индивидуалног  и групног рада са
децом

Континуирано

Промовисање  активне  улоге  детета  у  процесу  васпитно-
образовног рада

Континуирано

Усмеравање  мед.сестрама-васпитачима  и  васпитачима  у
откривању различитих стилова учења код деце

Два пута у току
радне године

Размена  информација  са  мед.сестрама-васпитачима  и
васпитачима  о  индивидуалним  карактеристикама,  развоју  и
потребама деце

Месечно два пута

Развијање и примена комуникацијских вештина Континуирано

Организација различитих видова стручног усавршавања Једном месечно
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Пружање подршке  мед.сестрама-васпитачима  и  васпитачима  у
развијању процеса смовредновања

Два пута у
полугодишту

Планирање и остваривање сарадње са школом Два пута у току
радне године

Примена WANDA метода у установи Сваких 4 до 6
недеље, или једном

месечно током
целе године

Р
ад

 с
а 

де
ц

ом

Рад  на  остваривању  права  детета  и  заступа  најбољи  интерес
детета

Континуирано

Праћење постигнућа деце у циљу подстицања развоја Континуирано

Подстицање стварања позитивне социјалне климе у групи Континуирано

Градити атмосферу међусобног поверења Континуирано

Примена разноврсних метода и техника дијагностичког рада са
децом

Континуирано и у
складу са
потребама

Остваривање сарадње са стручним специјалистичким службама
и институцијама у интересу детета

У складу са
потребама

У  сарадњу  са  мед.сестрама-васпитчим  и  васпитачима  у  циљу
развијања реалног програма плански укључивати родитеље у рад
у васпитној групи

У складу са
потребама

Уважавати приватност породице Континуирано

Пратити  реализацију  културне  понуде  намењене  деци  у
предшколској  установи  и  успостављати  и  примењивати
критеријуме за избор одговарајуће понуде

Континуирано

Примењивати по потреби саветодавни рад са децом и породицом Континуирано и у
складу са
потребама

С
ар

ад
њ

а 
са

 п
ор

од
и

ц
ом

Сарађивати  са  породицом  и  друштвеном  заједницом  у  циљу
унапређивања делатности

Више пута у току
радне године

Покретати,  организовати  и  остваривати  различите  видове
сарадње са породицом у циљу развијања реалн ог програма

Више пута у току
радне године

Покретање  и  прихватање  иницијативе  родитеља  и  локалне
заједнице у остваривању заједничких интереса

Више пута у току
радне године

Размена информација са родитељима о напретку и развоју деце Континуирано

Организовати  различите  видове  сарадње  са  школом  у  циљу
остваривања континуитета васпитно-образовног процеса

Два пута у току
радне године

Остварити  сарадњу  са  различитим  стручним  институцијама  и
стручним удружењима

Континуирано и у
складу са
потребама
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р
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Праћење најновијих достигнућа педагошко-психолошке науке и
примена  истих  у  раду  са  децом  и  мед.  сестрама-васпитчим  и
васпитачима

Два пута у току
радне године

Иницирање, праћење и увођење различитих програма и облика
рада у предшколској установи

Континуирано

Истраживање специфичних проблема васпитно-образовног рада,
предлагање мера за њихово решавање и праћење ефеката

Два пута у току
радне године

Учешће у развијању реалног програма у складу са концепцијом
Нових основа програма као подршка или директни учесник

Континуирано 

Упознавање  васпитно-образовног  већа  са  резултатима
истраживања васпитно-образовне праксе

Након спроведеног
истраживања

Учешће  на  обукама,  семинарима,  стручним  скуповима,
вебинарима, зоом састанцима

Континуирано

Помоћ у изради стручних радова за стручне сусрете, семинаре и
слично.

Континуирано

Примена WANDA метода у циљу неговања тимског рада. Континуирано,
сваког месеца

Израда посебних извештаја и анализа из домена рада стручног
сарадника педагога

Континуирано и у
складу са
потребама
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7.2. Годишњи план рада стручног сарадника – логопеда

Циљеви:

− Планирање и програмирање васпитно-образовног рада

− Праћење и вредновање васпитно-образовног рада

− Сарадња са васпитачима и медицинским сестрама васпитачима

− Рад са децом

− Рад са родитељима односно старатељима

− Сарадња  са  директором,  стручним  сарадником  и  сарадником  за  превентивну

заштиту

− Рад у стручним органима и тимовима

− Сарадња  са  надлежним  установама,  организацијама,  удружењима  и  јединицом

локалне самоуправе

− Вођење евиденције, припрема за рад и стручно усавршавање

− Вођење документације

Табела бр.28: Табеларни приказ годишњег плана рада стручног сарадника – логопеда

Активности Време 
реализације

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА

Припремање годишњег плана рада и месечних планова рада логопеда Август
Учествовање у изради планских докумената установе посебно у деловима који се
односе на планове и програме подршке деци

Септембар

Учествовање у припреми индивидуалног образовног плана за децу Током године
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
Учествовање у праћењу и вредновању васпитно-образовног рада Установе и 
предлагање мера за побољшање ефикасности и успешности Установе у 
задовољењу развојних потреба детета

Током године

Учествовање у праћењу и вредновању примене мера индивидуализације и 
индивидуалног обрaзовног плана за децу са тешкоћама у говорно -језичком 
развој 

.

Праћење усклађености облика, метода и средстава васпитно-образовног рада са 
потребама, могућностима деце са тешкоћама у говорнојезичком развоју
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САРАДЊА СА ВАСПИТАЧИМА И МЕДИЦИНСКИМ СЕСТРАМА 
ВАСПИТАЧИМА

Саветодавни рад са васпитачима и медицинским сестрама-васпитачима Током године
Пружање стручне помоћи мадицинским сестрама и васпитачима у изради 
програма из области развоја језика и говора и спровођењу програмских задатака 
на нивоу група
Пружање подршке и помоћи васпитачима у раду са децом која имају тешкоћа на 
неком од нивоа вербалне комуникације индивидуализацији васпитно-образовног 
рада
Сарадња и пружање подршке  васпитачима и праћењу, вредновању  и 
прилагођавању постављених циљева индивидуалних образовних планова у 
складу са напредовањем деце
Пружање подршке у јачању васпитачких компетенција у областима 
комуникација и сарадња и тимски рад са децом која имају специфечне говорно-
језичке сметње 
РАД СА ДЕЦОМ
Процена, препознавање сметњи говорно-језичког развоја припремних 
предшколских група

Септембар и 
Октобар 

Стимулација говорно језичких способности Током године
Системско праћење напредовања говорно језичког развоја током године
Припремање вежби за развој крупне и фине моторике, оралне праксије, вежби и 
развој и доградњу језичких способности, развијање пажње визуелне и аудитивне, 
вежби за развој аудитивне дискриминације, диференцијације, развој анализе и 
синезе речи, вежби графомоторике, вежби за развој ритма и темпа говора
Логопедско-едукативне Разговаралице Једном 

месечно
РАД СА РОДИТЕЉИМА ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
Саветодавни рад са родитељима на основу непосредног увида у говорно језички 
статус детета, као и на захтев родитеља

Септембар

Пружање подршке родитељима у препознавању и разумевању говорно-језичких 
проблема деце

По потреби

Превенција и тртман логомоторике, графомоторике и говорно-језичких 
поремећаја

Током године

Информисање родитеља о напредовању деце на третману

Сарадња са родитељима деце са посебним потребама и подстицање истих на 
учествовања у изради индивидуалног образовмног плана
РАД СА СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
Сарадња са стручним тимовима у Установи
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Учествовање у координацији активности у пружању додатне подршке деци са 
тешкоћама у развоју

Током године

Рад у радној групи за праћење и напредовање деце
Консултације и размена искуства са колегама предшколских установа других 
општина
САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 
УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сарадња са другим образовним, здравственим и социјалним установама 
значајним за остваривање циљева васпитно-образовног рада Током године
Сарадња са локалном самоуправом и широм друштвеном заједницом ради 
остваривања циљева васпитно-образовног рада и добробити деце
ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Вођење евиденције о сопственом раду, реализација планираних активности у 
раду са децом
Припрема за послове предвиђене годишњим планом и оперативним плановима 
логопеда

Током године
по потреби

Вођење евиденције о извршеним анализама и истраживањима
Прикупљање и чување материјала који садрже личне податке о деци
Праћење стручне литературе и периодике, учествовање у активностима 
струковних удружења, похађање адекватних семинара, симпозијума и др.
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