
 



 У периоду од 10.01. до 20.01.2020. год. све РЈ доставиле су извештаје о реализованим активностима за област 

квалитета „Професионална заједница учења“. 

 Ради лакшег увида у активности, реализације истих, динамике и инструмената праћења добили смо бољи увид 

у остварене препоруке као и унапређење области квалитета „Професионална заједница учења“. 

 

Вртић „Чуперак“ 

 

На основу препорука вртић „Чуперак” је реализовао следеће активности: 

Циљ Активност Начин 
реализације 

Носиоци 
активности 

Инструмент 
праћења 

Динамика 

3.1.4.Запослени 
остварују сарадњу са 
различитим 
установама (културни, 
образовним, 
спортским) у циљу 
остваривања 
програма 

Осмислити начине 
за што бољу 
сарадњу са 
различитим 
установама  
(културни, 
образовним, 
спортским) ради 
што бољег 
васпитнообразова
ње рада уз 
документовање 
истих 

Радионице, 
посете, излети, 
заједничке 
приредбе, 
дружења. 

Члан тим за 
самовредновање 
(Јелена Пантић), 
Јелена Тијанић, 
Александра 
Пајевић 

Радна књига, 
извештаји, слике, 
записници, 
портфолио 
васпитача, деце. 

Децембар 
2019. 

3.1.5.Новопридошлом 
особљу пружа се 
подршка у раду и 
прилагођавању на 
нову средину 

Свим приправница 
пружити подршку 
како би се што 
лакше 
прилагодили новој 
средини ради 
квалитетнијег 
васпитнообразовно

Угледне 
активности, 
присуство и 
праћење на 
актиностима 
ментора, активно 
учешће на 
округлим 

Члан тима ментора 
(Јелена 
Веселиновић),  
Јелена Тијанић, 
Александра 
Пајевић 

Свеска 
приправника, 
радна књига 

Децембар 
2019. 



г рада. столовима,  

3.4.2. Васпитачи и 
стручни сарадници 
размењују искуства и 
користе резултате 
истраживања у 
функцији развоја 

Присуство 
хоризонталним 
разменама на 
нивоу вртића и на 
нивоу установе 

Презентовање 
хоризонталних 
размена 
предвиђеним 
ГПР-ом 

Члан тима за 
професионални 
развој (Светлана 
Бојовић),  Јелена 
Тијанић, 
Александра 
Пајевић 

Листе СУ, 
индивидуални 
планови стручног 
усавршавања, 
портфолио 
васпитача 

Децембар 
2019. 

3.5.1. Запослени су 
ангажовани на 
промоцији вртића у 
складу са принципима 
професије како би 
допринели њеној 
видљивости у 
заједници 

Осмислити начине 
промоције вртића 

Деца цртају 
постере, цртеже, 
пишу поруке  на 
тему „Мој вртић“ 
и деле у 
непосредној 
околини вртића,  
Актуелна 
дешавања у 
установи 
објавити ФБ 
страни и сајту 
устаное. 

Деца, васпитачи, 
родитељи, Инфо 
центар, Кључић, 
Еко тим. 

Слике, записи, 
синопсиси, сајт и 
ФБ установе, 
Летопис установе, 
дневник рада и 
извештаји. 

Децембар 
2019. 

3.5.2. Установа 
сарађује са основним 
школама на нивоу 
вртића-групе у циљу 
оствривања 
континуитета дечијих 
искустава 

Остварити што 
квалитетнију 
сарадњу са 
школама  

Зајденичко 
планирање 
активности 
чланова школе и 
вртића, на 
пример , излети, 
игре, дечији 
шкраб 
такмичарске игре. 
Заједничка 
израда плана 
транзиције за 

Васпиртачи РЈ 
Чуперак, учитељи 
ОШ „19. Октобар, 
родитељи, члан 
ТИО тима 

Слике, Годишњи 
план рада 
2019/2020. 
Годину, Развојни 
план установе, 
извештаји, 
записници, радна 
књига. 

Децембар 
2019, и мај 
2020.  



децу са додатном 
образовном 
подршком. 

 

ПРЕПОРУКА: 
На основу реализованих активности унапредити сарадњу са школом кроз различите активности за што бољу и 
квалитетнију транзицију. 
 

Вртић „Зека“ 

 

3.5.2.- Установа сарађује са основним школама на нивоу вртића/групе у циљу остваривања континуитета дечјих 
искустава – Вртић „Зека“ 

Процена 
остварености 
циљева 
реализованих 
активности1 

Начин реализације Носиоци активности 
(име и презиме) 

Време реализације Докази 

1.Радионица: 
„Припрема деце за 
полазак у школу“ 
 
-у потпуности 
остварен 

Сарадња члана 
Тима за сарадњу са 
локалом са школом 
кроз тематски 
родитељски 
састанак 

Милена Николић 
Психолошко-педагошка 
служба школе 
Станислав Сремчевић 

10.10.2019. -годишњи план вртића 
-фотографија 
-извештај 
-радна књига стр. 225, 
241 

2.Спортска активност: 
„Трка за срећније 
детињство“ 
-у потпуности 
остварен 

Заједничка спортска  
активност ЧПП 
групе и деце од 1-4 
разреда О.Ш. у 
Страгарима 

Мирослава Стевановић 11.10.2019. -радна књига стр.75, 236 

3.Упознавање са Сарадња ЧП-групе Мирослава Стевановић 22.11.2019. -годишњи план вртића 

                                                 

 
 



просторијама  у школи 
и заједничко гледање 
филма  „Књига о 
џунгли“ 
-у потпуности 
остварен 

из Страгара са 
децом из О.Ш. 
„Јулијана Ћатић“ –
разгледање 
просторија и 
заједничко гледање 
филма 

-групни портфолио 
-радна књига стр 91, 236 

4.Радионица и 
излагање радова 
„Новогодишњи вашар“  
-у потпуности 
остварен 

Сарадња  ЧПП-
групе из Угљаревца 
и Страгара са  
школском децом 

Наташа Миловановић 26.12-27.12.2019. -радна књига стр 97 

3.5.4.- Установа сарађује са основним школама на нивоу вртића/групе у циљу остваривања континуитета дечјих 
искустава 

1 Учешће  на 
ликовном конкурсу : 
“Моја соба“ 
-у потпуности 
остварен 

Учешће 
предшколских и 
ЧПП група на 
ликовном конкурсу 
Форма идеале 

Милица Марковић 
Бојана Вељовић 
Валентина Костовић 
Маријана Петровић 
Мирослава Стевановић 
Наташа Миловановић 

01.09.-30.09.2019. -годишњи план вртића 
-извештај  
-радна књига стр.225 

2.Донација удружења 
„Срцем за Шумадију“- 
ЧПП Угљаревац 
-у потпуности 
остварен 

Сарадња ЧПП група 
из Угљаревца и 
Страгара са 
удружењем,  
подељен деци 
школски прибор, 
свеске и бојанке. 

 Наташа Миловановић 
Мирослава Стевановић 

04.09 - 05.09.2019. -радна књига стр. 63, 236 

3.Заштитимо децу у 
саобраћају 
-у потпуности 
остварен 

Сарадња  
предшколских група 
и средње васпитне 
групе  са 
представницима 
организације 

Милица Марковић 
Бојана Вељовић 
Валентина Костовић 
Маријана Петровић 
Наташа Јовановић 
Ана Витошевић 

10.09.2019. -годишњи план вртића 
-фотографија 
-радна књига стр 62, 67, 
68, 225, 226 



Црвеног крста и 
саобраћајне 
полиције 

Марковић 

4 Спортска активност-      
Рекреативни час 
-у потпуности 
остварен 

Сарадња  
предшколских група  
са  ФК Раднички 

Милица Марковић 
Бојана Вељовић 
Валентина Костовић 
Маријана Петровић 

12.09.2019. -годишњи план вртића 
-фотографија 
-радна књига  стр. 67, 
225 

5. Спортска активност 
: „Крагујевац хода“ 
-у потпуности 
остварен 

Сарадња ЧПП групе 
из вртића и  
педагога за физичко  
са ПД „ Жежељ“ и „ 
Гора „ 

Надица Цогољевић 13.09.2019. -годишњи план вртића 
-радна књига  стр. 63, 
227 

6.Игре у дворишту-
мини тренинг  
-у потпуности 
остварен 

Сарадња 
предшколских група 
са тренерима школе 
фудбала  „ Арена“  

Милица Марковић 
Бојана Вељовић 
Валентина Костовић 
Маријана Петровић 

23.09.2019. -годишњи план вртића 
-радна књига  стр. 70, 71, 
225 

7.Јавни час о 
саобраћају 
-у потпуности 
остварен 

Сарадња ЧПП групе 
са МУП-ом и 
Црвеним крстом 

Мирослава Стевановић 09.10.2019. -годишњи план вртића 
-извештај 
-фотографија 
-радна књига 74, 236 

8.Позоришна 
представа:“Желим да 
будем нормалан „ 
-у потпуности 
остварен 

Сарадња 
предшколских и 
ЧПП групе са 
позориштем за децу 

Милица Марковић 
Бојана Вељовић 
Валентина Костовић 
Маријана Петровић 
Надица Цогољевић 

14.10.2019. -годишњи план вртића 
-радне свеске дечје  
-радна књига  стр. 77, 78, 
79, 225 

9.Гледање „Бамзи и 
громопуц“ анимираног 
филма у Cineplexu, ТЦ 
Плаза 
-у потпуности 
остварен 

Сарадња 
предшколских, ЧПП 
, старије и средње 
васпитне групе са 
биоскопом. 

Милица Марковић 
Бојана Вељовић 
Валентина Костовић 
Маријана Петровић 
Мирослава Стевановић 
Наташа Миловановић 
Надица Цогољевић 
Наташа Јовановић 

17.10.2019. -годишњи план вртића 
-фотографија 
-групни портфолио 
-радна књига стр. 67, 73,  
77, 78,  80, 225 



Ана Витошевић 
Марковић 
Данијела Јосифљевић 
Александра Миленковић 

10.“Подршка, не 
перфекција“ -
радионица за 
родитеље  
-у потпуности 
остварен 

Сарадња са 
фондацијом Новака 
Ђоковића 
 

Невенка Ђурђевић 22.10.2019. -извештај 
-фотографија 
-радна књига стр. 219, 
225, 242 

11.Посета пијаци  
-у потпуности 
остварен 

Сарадња 
предшколских група 
са ЈКП 

Милица Марковић 
Бојана Вељовић 
 

23.10.2019. -групни портфолио 
-радна књига стр. 81, 225 

12. Учешће  на 
ликовном конкурсу: 
“Ја у сабраћају“ 
-у потпуности 
остварен 

Учешће 
предшколских и 
ЧПП група на 
ликовном конкурсу  
организације 
Црвеног крста и 
саобраћајне 
полиције 

Милица Марковић 
Бојана Вељовић 
Валентина Костовић 
Маријана Петровић 
Наташа Миловановић 
Мирослава Стевановић 

15.09-24.10.2019. -годишњи план вртића 
-радна књига стр. 60, 72, 
225, 226 

13. Показни час- 
Ватрогасци у нашем 
вртићу 
-у потпуности 
остварен 

Сарадња 
предшколских и 
старије васпитне 
групе  са 
ватрогасном 
јединицом. 

Милица Марковић 
Бојана Вељовић 
Валентина Костовић 
Маријана Петровић 
Невенка Ђурђевић 
Милена Николић 
Далиборка Вељковић 
Александра Миленковић 

25.10.2019. -годишњи план вртића 
-фотографије 
-групни портфолио 
-радна књига стр. 73,79, 
81, 82, 225 

14.Превентивни 
преглед зуба  
-у потпуности 
остварен 

Сарадња ЧП-групе 
из Страгара са  са 
стоматологом и 
родитељима  у  

Мирослава Стевановић 28.10.2019. -радна књига стр.80, 236 



просториијама 
месне заједнице. 

15.Научили смо о 
саобраћају-у 
потпуности остварен 
 

Сарадња 
предшколске групе 
са МУП-ом и 
Црвеним крстом- 
додела награда за 
ликовни конкурс. 

Валентина Костовић 
Маријана Петровић 
 

28.10.2019. -годишњи план вртића 
-извештај 
-фотографија 
-радна књига стр. 82, 225 

16.Посета 
стоматолога –редовна 
контрола зуба 
-у потпуности 
остварен 

Сарадња свих група 
у вртићу  са 
стоматологом 

Невенка Ђурђевић 
Милена Николић 
Ана Витошевић 
Марковић 
Наташа Јовановић 
Далиборка Вељковић 
Данијела Јосифљевић 
Валентина Костовић 
Маријана Петровић 
Александра Миленковић 
Наташа Јовановић 
Маријана Божанић 
Весна Ранковић 

21.11.2019. -радна књига стр. 46, 47, 
77, 83, 91, 225, 226 

17.Представа: Здрави 
и фини, брину о 
околини 
-у потпуности 
остварен 

Сарадња  
предшколске групе 
са Центром за 
еколошко 
образовање и 
одрживи развој –
специјална награда 

Милица Марковић 
Бојана Вељовић 
 

30.11.2019. -годишњи план вртића 
-радна књига стр.  93, 
226. 

18. родитељи, деца и 
васпитачи вртића 
донирали пакетиће 
деци смештеној у  
Центру за развој 

Сарадња 
представника 
Савета родитеља, 
родитеља и свих 
група вртића  са 

Савет родитеља вртића 
Наташа Јовановић 

16.12-20.12.2019. -уговор о донацији – 
портфолио вртића  



услуга социјалне 
заштите „Кнегиња 
Љубица“ 
-у потпуности 
остварен 

ЦРСУ „ Књегиња 
Љубица 

19. Учешће  на 

ликовном конкурсу: „ 

За сунчану јесен 

живота“ 

-у потпуности 

остварен 

Учешће 
предшколских и 
ЧПП група на 
ликовном конкурсу   

Милица Марковић 
Бојана Вељовић 
Валентина Костовић 
Маријана Петровић 
Мирослава Стевановић 
Наташа Миловановић 

18.12.-20.12.2019. -годишњи план вртића 
-радна књига стр.  101, 
225,  226. 

20.Представа: 

„Новогодишња 

чаролија може да 

почне“                                     

–у потпуности 

остварен 

Сарадња ЧПП-групе 
из вртића са Тимом 
за кључић 

Надица Цогољевић 
 
 

24.12.2019. -годишњи план вртића 
-радна књига стр 107, 
243, 248, 

21.Подршка, не 
перфекција - 
радионице за 
родитеље,  
-у потпуности 
остварен 

Сарадња са 
фондацијом Новака 
Ђоковића 
 

Невенка Ђурђевић 26.12.2019. -извештаји 
-фотографија 
-радна књига стр. 220  

 

ПРЕПОРУКА: 
На основу реализованих активности увиђа се да је претходна препорука имплементирана у даљи рад. Извештај 
РЈ ”Зека“ је пример свеобухватног и детаљног приказа рада. 

 



Вртић „Невен“ 

 

Активност Процена 
остварености 
циљева 
реализованих 
активности 

Начин реализације Носиоци активности 
(име и презиме) 

Времереализ
ације 

Докази 

3.2.2. Стручни 
сарадник и 
васпитач 
континуираним 
заједничким 
радом унапређуију 
васпитно 
образовни процес 

11 Активности: 
1.“Игре хватања и 
бацања“ 
2.“Ходање и 
провлачење“ 
3.“Провлачење“ 
4.“Превентивно 
вежбање“ 
5.“Разигране 
столице“ 
6.“Пузање, 
провлачење“ 
7.“Ходање и 
трчање“ 
8.“Боса играоница“ 
9.“Бацање,гађање,
котрљање“ 
10.“Такмичарске 
игре“ 
11.“Пузање и 
провлачење“ 

Инструктивни рад са 
васпитачима.Праћење 
физичких активности 
које реализује 
васпитачи,извођење 
активности и игрица од 
стране стручног 
сарадника 

1.Биљана Раденковић 
2.Јасминка 
Радовановић 
3.Катарина Тодоровић 
4.Бјанка Марковић 
5.Верица Мијаиловић 
6.Данијела Прокић 
7.Марија 
Милосављевић 
8.Снежана Павловић 
9.Марија Срецковић 
10.Радица Шекуларац 
11.Љиљана Ђукић 

07.11.2019. 
13.11.2019. 
05.11.2019. 
12.11.2019. 
08.11.2019. 
19.11.2019. 
28.11.2019. 
29.11.2019. 
28.11.2019. 
29.11.2019. 
18.11.2019. 

-Радна 
књига 
-Припреме 
за усмерену 
активност 
-План рада 
стручног 
сарадника и 
његове 
сугестије и 
предлози 
након 
одгледаних 
активности 

3.5.1.Запослени су 
ангажовани на 
промоцији вртића 
у складу са 
принципима 

-Лична карта 
вртића 
 
-Радионице са 
родитељима (7 

-Деца цртају постере 
,цртеже... 
 
-Актуелна дешавања 
се објављују на Фб 

-Васпитачи вртића 
„Невен“ 
-Креативни тим вртића 
„Невен“ 
-Кључић 

Радионицесуо
држане : 
8.10.2019. 
9.10.2019. 
10.10.2019 

-Фографије 
-Записи 
Фотографиј
е на сајту и 
фб 



професије како би 
допринели њеној 
видљивости у 
заједници 
 
 
 

радионица је 
одржано ): 
 
Теме радионица : 
1. Дечија права и 

обавезе –
Доктор за 
проблеме  

2. Нећу да бригам 
,хоћу да се 
играм  

3. Нек нас ништа 
не спутава да 
поштујемо 
дечија права 

4. Светски дан 
доброте –
сарадња са ОШ 
Вук С.Караџић 

5. Музика нас 
спаја-сардња са 
вртићем 
Чуперак 

6. Израда 
Новогодишнјих 
украса-сарадња 
са родитељима 

7. Новогодишња 
чаролија –
сарадња са 
родитељима 

страни и сајту установе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Инфотим 
Радионице : 
1.Данијела Дупаловић 
и МирјанаГлишовић 
 
2.Биљана Раденковић 
и 
ЈасминкаРадовановић 
 
3.Марија Срећковић и 
ВераРадојковић 
 
4.Данијела Прокић и 
ВерицаМијаиловић 
 
5. 
Васпитачидецастарије
васпитнегрупе 
 
6.Марија Срећковић и 
ВераРадојковић 
 
7.Весна П. 
 

13.11.2019. 
26.11.2019. 
17.12.2019. 
18.12.2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

установе 
-Радна 
књига 
-Извештаји 
са 
радионица 
 
 
 

3.5.2.Установа 
сарађије са 

1.Дечији шкраб и 
маскнебал у ОШ 

-Дружење са децом из 
школе ,упознавање са 

Васпитачи:КатаринаТо
доровић,ЈасминкаРадо

8.10.2019. и 
9.10.2019. 

-Радна 
књига 



основним 
школама на нивоу 
вртића-групе у 
циљу осваривања 
континуитета 
дечијих искустава 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вук С.Караџић 
 
2.Сарадња са ОШ 
Ђура 
Јакшић,сарадња са 
педагогом школе и 
директором 
 
3.Обележавање 
Светског дана 
доброте и 
љубаѕности 
,сарадња са ОШ 
Вук  С. Караџић 
 
4.Посета 
библиотеци на 
Пивари 
 
-5.Посета Дечијем 
позоришту 
6.Посета 
Акваријуму на 
ПМФ-у 
 
7.Посета 
Ботаничкој башти 
 
8.Учешће деце на 
хуманитарним 
манифестацијама 
:Трка за срећније 
детињство 

будућим учитељицама 
 
-Шетња и обилазак 
библиотеке 
 
-Покретне музичке игре 
са кореографијама 
васпитача 
 

вановић,БиљанаРаден
ковић,ДанијелаПрокић,
ВерицаМијаиловић 
 
-руководилац 
вртића,васпитачи 
предшколских група 
 
-Васпитачи : 
ВерицаМијаиловић и 
ДанијелаПрокић 
 
-Деца предшколских 
група и васпитачи тих 
група 
 
-Деца предшколских 
група цело дневни 
вртић и деца и 
чппЂураЈакшић 
 
-Деца старијих група 
вртића ,васпитачи и 
родитељи 
Деца старијих и 
предшколслих група 
 

 
2.8. и 9 .10 
.2019. 
 
3.13.11.2019. 
 
4.11.10.2019. 
 
5.14.10.2019. 
 
6.25.10.2019. 
 
7.5.10.2019. 
 
8.6.10.2019. 
 
 9.13.12.2019. 
 
10.24 .12 2019. 
 
 
 
 
 

Фотографиј
е 
-Извештај 
еко тима 
-Извештаји 
о сарадњи 
са локалном 
заједницом 
-Дечији 
продукти и 
цртжи 
-извештаји 
са 
радионица 
 
 



9-Учешће деце на 
Сајмишту и Балон 
сали –
Новогодишња 
чаролија може да 
почне 

 

На основу препорука у вртићу „Невен“ делимично су уважене препоруке и реализоване активности. У 

наредном периоду неопходно је радити на активностима где ће деца средњег и старијег узраста имати прилику да 

посете школе и укључе се у неке активности ( маскембал, посета часу, заједничке приредбе..... ) све у циљу боље 

транзиције вртић-школа. 

 

Вртић „Колибри“ 

 

Циљ Активност Начин 
реализације 

Носиоци 
активности 

Инструмент 
праћења 

Динамика 

3.1.2. Запослени 
адекватно 
примењиују 
дигиталне 
технологије за 
размену 
информација са 
свим релвантним 
учесницима 

Бележење и 
слање поште 
електронским 
путем свих 
записника тимова 
(тим ментора, тим 
за 
самовредновање, 
тим за стручно 
усавршавање...) 
Фондација Новака 
Ђоковића – слање 
извештаја 

Извештаји Инфо центар 
Васпитачи 
Медицинске 
сестре – 
васпитачи 

Извештаји  
Датотека вртића 
Радна књига 

Септембар 2019. 
Октобар 2019. 
Новембар 2019. 
Децембар 2019. 
 

3.1.3. Учешће у 
стручним органима 
и телима заснива се 

Размена 
активности 
Помоћ 

Угледне 
активности 
Приредбе 

Ментор 
Васпитачи 
Тим вртића 

Припреме 
Радна књига  
Свеске 

Октобар 2019. 
Новембар 2019. 
Децембар 2019. 



на принципима 
тимског рада 

приправнику 
Приредба за нову 
годину 
Хуманитарне 
акције 

Прикупљање 
хуманитарне 
помоћи за децу  

Медицинске 
сестре - 
васпитачи 

Извештаји 

3.2.2. Стручни 
сарадник и 
васпитач 
континуираним 
заједничким радом 
унапређуију 
васпитно образовни 
процес 
 

Кроз физичке 
активности и 
дружење са 
родитељима 
Превентивно 
корективне вежбе 
Преглед стопала 
Родитељски 
састанак 
Израда ИОП-а  
Израда педагошког 
профила и мере 
индивидуализације 

Активности 
Прегледом 
физиотерапеута 
Предавања 
Ангажовањем 
дефектолога 

Стручни 
сарадник – 
Марина Николић 
Васпитачи и 
родитељи  
Дефектолог – 
Јелена 
Марашевић 
Медицинске 
сестре - 
васпитачи 

Извештаји  
Радна књига 
Свеска 

Септембар 2019. 
Октобар 2019. 
Новембар 2019. 
Децембар 2019. 
 

3.4.2. Васпитачи и 
стручни сарадници 
размењују искуства 
и користе резултате 
истраживања у 
функцији развоја 

Хоризонталне 
размене 
Хоризонталне 
размене 

Презентовање  Тим вртића 
Колибри – 
Александар 
Весић, Бранка 
Станојевић, 
Нина Прокић, 
Ана Живковић, 
Снежана 
Малбашић 

Радна књига 
Слике 
 

Новембар 2019. 
Децембар 2019. 

3.4.3. Планирање и 
реализација 
стручног 
усавршавања 
остварује се на 
основу анализе 

Семинари 
Праћење стручне 
литературе 
Предавања 

Семинари 
Презентације 
Дискусије 
Трибине 

Сви учесници у 
ВОР-у  
Медицинске 
сестре - 
васпитачи 

Радне књиге 
Листе праћења 

Септембар 2019. 
Октобар 2019. 
Новембар 2019. 
Децембар 2019. 
 



потреба 
запослених, 
установе и 
савремених токова 
образовног система 

3.5.1. Запослени су 
ангажовани на 
промоцији вртића у 
складу са 
принципима 
професије како би 
допринели њеној 
видљивости у 
заједници 

Посета 
библиотеци 
Сарадња са 
невладиним 
организацијама 
Саветовалиште за 
брак и породицу 
Сарадња са 
локалном 
заједницом 

Учлањење у 
библиотеку 
Посета биоскопу 
Хуманитарне 
акције 
Публикација 
текста у 
часопису 

Васпитачи 
Медицинске 
сестре – 
васпитачи 
 
 

Радне књиге 
Свеске 
Извештаји 

Септембар 2019. 
Октобар 2019. 
Новембар 2019. 
Децембар 2019. 
 

3.5.2. и 3.5.4. 
Установа сарађује 
са основним 
школама на нивоу 
вртића-групе у 
циљу оствривања 
континуитета 
дечијих искустава 

Заједничке 
спортсе 
активности 
Учешће у разнима 
манифестацијама 
– дан школе, 
новогодишњи 
вашар 

Посета 
Дружење 
Размена 
Такмичарске 
игре 
Дечији шкраб 
Маскембал 
Израда 
новогодишњих 
украса са децом 
од 1. до 4. 
разреда 

Деца 
Васпитачи 
Учитељи 
основне школе 
„Трећи 
крагујевачки 
батаљон“ – 
Милоје Симовић 
Драгобраћа 

Радне књиге 
Фотографије 
Свеске 

Септембар 2019. 
Октобар 2019. 
Децембар 2019. 
 

 

 На основу извештаја може се рећи да су нсве препоруке имплементиране али неопходно је обогатити и 

укључити што   већи број деце, васпитача и мед.сестара васпитача у реализацију истих. 

 



Вртић „Бубамара“ 

 

Активност Процена 
остварености 
циљева 
реализованих 
активности 

Начин 
реализације 

Носиоци активности 
(име и презиме) 

Време 
реализације 

Докази 

3.2.4.У 
развијању и 
остваривању 
визије развоја 
установе 
уважавају се 
перспективе 
свих учесника 

Размена 
информација, 
предлога, 
сугестија на 
родитељским 
састанцима у 
вртићу(два пута 
у свакој групи) и 
ЧППП-у (три 
пута), Тимовима 
на нивоу 
Установе 
(углавном два за 
сваки Тим), 
тимови вртића 
(четири), 
Активима (два), 
Савету 
родитеља (два 
редовна, један 
ванредни) како 
би се уважило 
мишљење свих 
запослених и 
неговала клима 
заједништва 

Родитељски 
састанци, 
састанци Савета 
родитеља,тимови 
вртића, Тимови 
на нивоу 
Установе, Активи 
 
 
 
 
 
 
 

Васпитачи и 
медицинске сестре   
Р.Ј. „Бубамара“ 
Педагошко-
психолошки сектор 

Септембар- 
децембар 
2019. 

Записници са 
родитељских 
састанака, записници 
са Тимова, записници 
са Актива, записници 
са Савета родитеља, 
радне књиге свих 
група, извештаји 
руководиоца 
директору и помоћнику 
директора за ВОР, 
извештај сестре на 
ПЗЗ  



3.3.2. У Установи 
се развија 
култура 
самовредновања 
 
 
 
 
 
 

У периоду 
септембар-
децембар 2019. 
није било 
истраживања. 
Сва ранија 
истраживања се 
налазе у радним 
књигама  за 
2018/2019. и у 
датотеци члана 
Тима за 
самовредновање 
(Марија 
Јауковић) 

    

3.4.2.Васпитачи 
и стручни 
сарадници 
размењују 
искуства и 
користе 
резултате 
истраживања у 
функцији развоја 
 

Активно учешће 
педагога и 
психолога у 
смислу давања 
предлога за 
унапређење 
сарадње са 
породицом , као 
и конкретне 
активности за 
реализацију 
ВОР-а за 
поједину децу, 
Активно учешће 
на 
хоризонталним 
разменама на 
нивоу Установе 

Презентовање 
хоризонталних 
размена 
предвиђеним 
ГПР-а 
Презентовање –
виђено на 
семинару, 
подељено са 
колегама 
 

Снежана Малбашић-
педагог 
Александра Пајевић- 
психолог, члан Тима за 
професионални развој- 
Јелена 
Радојевић,руководилац 
Љиљана 
Јоргић,васпитачи: 
Сузана Милановић, 
Далиборка 
Богдановић,Марија 
Јауковић 
и остали реализатори 
ВОР-а у Р.Ј. 
„Бубамара“ 

Септембар-
децембар 
2019. 

Радна књига, листе 
СУ, индивидуални 
планови СУ, 
портфолио васпитача, 
извештаји са 
презентација,фотогра
фије 



(Један дан у 
вртићу) и на 
нивоу радне 
јединице  
(Представи се 
кроз покрет, 
Процес драма, 
Помози да 
урадим сам) 

3.5.1.Запослени 
су ангажовани 
на промоцији 
вртића у складу 
са принципима 
професије како 
би допринели 
њеној 
видљивости у 
заједници 

Учешће деце на 
манифестацији –
Новогодишња 
чаролија; 
Учешће на Еко 
фестивалу; 
Хуманитарна 
акција на нивоу 
вртића –Друг, 
другу 

Деца учествују у 
актуелним 
манифестацијама 
и фестивалима у 
Установи; 
Деца поклањају 
школски прибор и 
прибор за личну 
хигијену деци на 
болничком 
лечењу, као и 
неопходна 
средства бебама 
на породилишту. 

Деца, васпитачи, 
родитељи, Инфо 
центар, Кључић, Еко 
тим 

Септембар- 
децембар 
2019. 

Фотографије, сајт и ФБ 
Установе, Летопис 
Установе, радне књиге 
и извештаји 

3.5.2.и 3.5.4. 
Установа 
сарађује са 
основним 
школама на 
нивоу вртића-
групе у циљу 
остваривања 
континуитета 
дечијих 

Заједничке 
активности 
предшколаца из 
вртића, 
предшколаца из 
ЧППП и деце 
млађих разреда    
О.Ш. „Трећи 
крагујевачки 
батаљон“ 

Дечији шкраб у 
оквиру Дечије 
недеље; 
Присуство 
предшколске 
групе из ЧППП 
приредби 
поводом Дана 
школе 

Васпитачи и деца Октобар, 
децембар 
2019. 

Радна књига, 
фотографије, 
извештаји руководиоца 



искустава 
 

 

На основу извештаја може се рећи да су све препоруке имплементиране али неопходно је обогатити и 

укључити што већи број деце, васпитача и мед.сестара васпитача у реализацију истих. У наредном периоду 

неопходно је радити на активностима где ће деца средњег и старијег узраста имати прилику да посете школе и 

укључе се у неке активности (маскембал, посета часу, заједничке приредбе...) све у циљу боље транзиције вртић-

школа. 

 

Вртић „Цицибан“ 

 

Активност Процена 
остварености 
циљева 
реализованих 
активности 

Начин реализације Носиоци 
активности 
(име и 
презиме) 

Времереализ
ације 

Докази 

3.2.2. Стручни 
сарадник и 
васпитач 
континуираним 
заједничким 
радом унапређују 
васпитно 
образовни процес 

Планирање и 
реализација 
иницијалних и 
кварталних 
родитељских 
састанака 

Родитељски састанци Бранка 
Станојевић 
Тим вртића 

Септембар 
2019. 
Децембар 
2019. 

Раднак њига 
Извештај 
записник 

 
 
 
 
 
 
 

Едукативна 
радионица 
„Пружам ти руку“ 

Радионица Сестре и 
васпитачи 
свих 
васпитних 
група 
Педагог 
Бранка 

10.10.2019. Радна књига 
Извештај 
Синопсис 
Фотографије 
Евалуциони 
листићи 



 Станојевић 

 Интерна 
хоризонтална 
размена 
„Модели пројектног 
планирања“ 
 

Хоризонтална размена Педагог 
Бранка 
Станојевић 
Нина Протић 
Ана Живковић 
Тим вртића 

28.11.2019. Радна књига 
извештај 

 Тематски 
родитељски састанак 
„Позитивно 
дисциплиновање“ 

Родитељски састанак Сестре и 
васпитачи 
свих 
васпитних 
група 
Педагог 
Бранка 
Станојевић 

27.11.2019. Радна књига 
Извештај 
Синопсис 
Фотографије 
Евалуциони 
листићи 

 Израда педагошких 
профила и мера 
индивидуализације 
као и ИОП-а  за децу 
са потешкоћама  у 
сарадњи са стручним 
сарадником 

Састанци 
Реализација планираних 
активности кроз п.п., 
мере индивидуализације  
и ИОП 

Педагог 
Бранка 
Станојевић 
Психолог 
Александра 
Пајевић 
Дефектолог 
Јелена 
Марашевић 
Педагог 
Марина 
Николић 
Васпитачи и 
сестре 
Члан ТИО 
тима 
БојанаВранић 

Од 25.11. до 
13.12.2019. 

Педагошки 
профили, мере 
индивидуализа
ције и ИОП 

 Допуна пројектне Кроз свакодневне Педагог свакодневно Радна књига 



активности везаних  
за тему „Играмосе и 
учимословима“ 

активности у радној соби Бранка 
Станојевић 
Нина Протић 
Ана Живковић 

Процесни пано 
Портфолио 
деце 

3.2.4.У развијању 
и остваривању 
визије развоја 
установе 
уважавају се 
перспективе свих 
учесника 

План и реализација 
родитељских 
састанака 

Иницијални састанцитима 
 
Родитељски састанци 

Сестре и 
васпитачи 
свих 
васпитних 
група 

Септембар 
2019. 
Децембар 
2019. 

Радна књига 
извештаји 

 Израда синопсиса  и 
реализација 
радионица и 
тематских састанака 
са родитељима: 
-  радионица „Јесен 
нам прича“ 
-радионица „Пружам 
ти руку“ 
-тематскир.с. 
„Позитивно 
дисциплиновање“ 

Иницијални састанцитима 
Радионице и тематски 
родитељски састанци 

Сестре и 
васпитачи 
свих 
васпитних 
група 

Од септембра 
и даље 

Радна књига 
Извештај 
Синопсис 
Фотографије 
Евалуциони 
листићи 

 Тимови вртића, 
радни састанци 

састанак Васпитно и 
неваспитноосо
бље 

26.09.2019. 
24.10.2019. 
28.11.2019. 
19.12.2019. 

Извештаји 
Радна књига 
Записници 
Фотографије 

 Састанак савета 
родитеља на нивоу 
вртића и покретање 
акције „Кроз прозор 
до сазнања“ 

Састанак савета 
родитеља 

Руководиоц 
вртића Јелена 
Обрадовић 
И тим вртића 

24.10.2019. Извештај 
Техника у 
вртићу 

3.3.2. У установи Истраживање кроз Истраживање кроз Педагог Од септембра Прокјектни 



се развија култура 
самовредновања 

конкретну пројектну 
тему 

заједницу учења деце, 
родитеља и васпитача, 
евалуацијом, 
дискусијом,разменом 
предлога, праћењем 
постигнућа и праћењем 
заинтересованости 
учесника за индикатор 

Бранка 
Станојевић 
Предшколскаг
рупа вртића 

и даље портфолио, 
Радна књига, 
портфолио 
деце, упитник 
за родитеље 

3.4.2.Васпитачи и 
стручни 
сарадници 
размењују 
искуства и 
користе резултате 
истраживања у 
функцији развоја 

Хоризонтална 
размена 
„Модели пројектног 
планирања“ 

Хоризонтална размена Педагог 
Бранка 
Станојевић 
Тим вртића 

28.11.2019. Радна књига 
извештај 

 Хоризонтална 
размена “Планирање 
и програмирање 
ВОР-а  у функцији 
подршке дечијем 
учењу и развоју“ 

Хоризонтална размена Педагог 
Бранка 
Станојевић 
Нина Протић 
Ана Живковић 

12.12.2019. Радна књига 
Извештај 
Обавештење 
тима за 
професионални 
развој 

 Истраживањем 
потреба деце и 
родитеља и 
разменом на 
састанцима и 
тимовима вртића, 
приступамо изради 
синопсиса за 
тематске родитељске 
састанке и 
едукативне 

Радионице 
Тематски родитељски 
састанци 

Сестре и 
васпитачи 
свих 
васпитних 
група 
Педагог 
Бранка 
Станојевић 
 
 
 

Од септембра 
и даље 

Синопсиси, 
Извештаји, 
списак 
присутних, 
фотографије 



радионице  

 Хоризонтална 
размена 
„Педагогија слушања“ 

Хоризонтална размена Педагог 
Бранка 
Станојевић 
Тим вртића 

Од септембра 
и даље 

Материјали 
Датотека 
вртића 

 Хоризонтална 
размена 
“Планирање и 
програмирање ВОР-а  
у функцији подршке 
дечијем учењу и 
развоју“ 

Хоризонтална размена Педагог 
Бранка 
Станојевић 
Нина Протић 
Ана Живковић 

Децембар 
2019. 

Материјали 
Датотека 
вртића 

 Обуке васпитача и 
мед.сестара 
васпитача за примену 
нових Основа 
програма ''Године 
узлета'' 

Семинари 
Менторске обуке 

Ментори 
едукатори 
Тим вртића 

2019 
2020 
 

Радна књига 
Портфолио 
васпитача 

 Извештавање 
Тимовима 
За професионални 
развој 
За обезбеђивање 
квалитета 
радаУстанове 
За самовредновање 
Активу за развојно 
планирање 

извештаји Тим вртића Децембар 
2019. 

извештаји 

 
   ПРЕПОРУКА: 

   Детаљније навести активности које су предложене од стране Тимова и Актива и тиме указати на већ 

остварен индикатор 3.2.4.  

Општа препорука: 



На основу  извештаја свих Радних јединица, закључује се да су све препоруке уважене и имплементиране у 

реализацији истих, али да треба богатити, сарађивати и континуитано радити на осмишљавању и даљем 

унапређењу свих актера у професионалној заједници учења. 

На основу извештаја, у предшколској установи поштују се права детета и одраслих и негује клима 

поверења. У вртићима је видљиво међусобно уважавање, поверење и толеранција у личним обраћањима. 

Родитељи су информисани кроз различите брошуре, огласне табле, сајт Установе, састанке и различите 

радионице о активностима и радом Установе. 

Примери добре праксе размењују се на нивоу Установе, али и ван ње, на семинарима и окупљањима 

васпитача на националном нивоу. 

У Установи је обезбеђена међусобна информисаност између стручних органа, органа управљања и 

саветодавних тела. 

 

 


