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1. УВОД 

 
Годишњим извештајем о остваривању Годишњег плана рада Предшколске установе „Ђурђевдан“Крагујевац 

(у даљем тексту:Установа) у складу са школским календаром и Предшколским програмом документовано је 

остваривање програма васпитања и образовања као идруга питања од значаја за функционисање Установе. 

 
1.1. Полазне основе 

 
Годишњи извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске установе „Ђурђевдан“Крагујевац за 

радну 2020/2021. годину произашао је као резултат остварености планираних активности из Годишњег плана рада 

Установе, који је усаглашен са Развојним планом, за период 2020-2023. године и Предшколским програмом.  

Оснивач Установе је град Крагујевац. Годишњи извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске 

установе „Ђурђевдан“Крагујевац за радну 2020/21. годину подноси се оснивачу за периодод 01. септембра 2020. 

године до 31. августа 2021. године. 

  

1.2. Циљеви и задаци функционисања Установе у радној 2020/21. години 

 

 Стварање оптималних услова за нормалан физички, интелектуални, емоционални и социјални развој деце 

од шест месеци до поласка у школу; 

 Организација рада у Установи ће пружати могућност доброг функционисања јединственог система 

васпитно-образовног рада, неге, исхране и здравствене заштите; 

 Сарадња и грађење квалитетног односа са децом, породицом и широм локалном средином уз стварање  

услова за пријатну атмосферу у вртићима, која ће подстицајно деловати на децу; 

 Игра као основни метод уз препознавање потреба детета и уважавање дечје иницијативе ; 

 Развијање толеранције као начина поштовања, прихватања и уважавања различитости; 

 Креирање стимулативног и безбедног окружења за дечији раст и развој ; 

 Квалитетна стручна подршка кроз различите облике стручног усавршавања, тимски рад и размене искуства, 

квалитетно планирање васпитно–образовног рада као основ за оптимални развој предшколске установе;  
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 Препознавање и јачање компетенција реализатора васпитно-образовног рада; 

 Аплицирање за учешће у пројектима који као приоритет имају подршку дечијем развоју као и доступност 

вртића свој деци; 

 Реализовање и других активности из делокруга рада Установе предвиђених Статутом. 

 

Предшколска Установа „Ђурђевдан“ Крагујевац, је током јануара месеца 2021. године обавештена о 

реализацији Програма за јачање капацитета предшколских установа за примену нових Основа програма 

предшколског образовања и васпитања Године узлета. На састанку директора, помоћника директора за 

педагошки рад и стручних сарадника одржаног 15. 01. 2021. године у вртићу „Цицибан“ одређено је да 

координатор Програма за јачање капацитета предшколских установа за примену нових Основа програма 

предшколског образовања и васпитања „Године узлета“, буде стручни сарадник – педагог Бранка Станојевић. 

У циљу подршке развоју праксе у склaду са новом програмском концепцијом одређено је да на нивоу 

Предшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевац језгра промене буду вртићи „Невен“ и „Цицибан“. Из Предшколске 

установе „Ђурђевдан“ Крагујевац 136 запослених је успешно завршило онлајн обуку за примену нових Основа 

програма „Године узлета“ у периоду од 6. априла до 13. маја.Обука се састојала из три целине: Концепција основа 

програма,од основа програма до реалног програма и документовање. Промене започете у вртићима (језгрима) 

плански ће се даље ширити унутар установе на све остале вртиће.  

Ментори за примену нових основа програма „Године узлета“ за предшколску установу „Ђурђевдан“ 

Крагујевац су Марија Маловић и Анита Ерић. Прва менторска посета реализован је 23. јуна 2021 године и 

састојала се из два дела. Први део имао је за циљ интеграцију активности плана ширења примене Основа 

програма „Године узлета“ у документима предшколске установе. Други део посете имало је за циљ обилазак 

вртића – језгра: упознавање са практичарима, представљање плана менторске подршке, договор о динамици 

посета и начину комуникације.  
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2. МАТЕРИЈАЛНИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

2.1. Стање и развијеност Установе 
 

На подручју Града Крагујевца налази се Предшколска установа „Ђурђевдан“ која се бави предшколским 

васпитањем и образовањем деце узраста од 6 месеци до поласка у школу. У оквиру делатности Установе 

организовани су различити облици рада са децом: целодневни боравак и четворочасовни боравак. У саставу 

Установе налази се 7 радних јединица - 6вртића, 1 јаслице, као и 1 централна кухиња, смештена у вртићу 

„Колибри“. Такође, у вртићу „Колибри“ бораве деца којима је потребна додатна подршка (развојна група). Негујући 

пример инспиративне праксе и даље ћемо радити на обухвату деце од 3 до 5, 5 година која нису у систему 

предшколског васпитања и образовања као и обухвату све деце припремним предшколским програмом, посебно 

деце из осетљивих група. 

 У мрежи Установе налази се и 31издвојен простор при основним школама, месним заједницама, издвојеним 

објектима и вртићима, у којима се обавља васпитно-образовни рад са децом у години пред полазак у школу, у 

трајању од 4 сата дневно. 

 Установа својим различитим облицима рада обухвата око 1819 деце која у распоређена у 96,5 група. 

Највећи број деце која бораве у вртићима и издвојеним одељењима је старосног узраста (5,5 до 6,5 година). 

 Стратегијом дугорочног развоја Установе предвидели смо развијање и унапређивање Установе у 

различитим подручјима:опремање, уређење Установе и простора, стручно усавршавање васпитача, медицинских 

сестара-васпитача, стручних сарадника, сарадника и осталих запослених. Подизање нивоа квалитета рада са 

децом, унапређивање рада Установе кроз сарадњу са родитељима, локалним окружењем, кроз одговорност и 

професионализам у раду.  

Као Установа отворена за промене и развој и ове године ћемо наставити са праксом даљег унапређивања 
квалитета рада Установе, имајући у виду визију развоја одређену Развојним планом. 
 Негујући праксу самовредновања сопственог квалитета у раду настојимо да одржавамо све што је 

потврђена добра пракса и побољшавамо све у чему можемо да будемо још бољи. 
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2.2. Објекти Установе 
 
1) Преглед наменских грађених објеката по врстама, броју, капацитету (број места за рад у једној 

смени) површини дворишта и адреса: 
 

Ред. 

бр. 
Назив објекта 

Капацитет Површина 

објекта 

Површина 

дворишта 
Адреса 

Бр. Група Бр. деце 

1. Вртић „Бубамара“ 10,5 203 806 740 Мирослава Антића 7 

2. Вртић „Зека“ 7 141 942 2892 Сутјеска 6 

3. Вртић „Колибри“ 16 341 1908 3052 Јосифа Шнерсона 3а 

4. Вртић „Невен“ 15 303 2002 1620 Радничка 23 

5. Вртић „Цицибан“ 8 175 1306 2000 Кнеза Милоша 21а 

6. Вртић „Чуперак“ 11 234 1294 3000 19. октобра 2б 

7. Јаслице „Шврћа“ 3 30 106 / Николе Пашића 10 

У К У П Н О: 70,5 1427 8364 m2 13304 m2 / 

 
2) Преглед других простора за рад са децом: 
 

Р. б. Назив простора Матични вртић Бр. група Бр. деце 

1. ОШ „Живадника Дивац“ – Станово  „Цицибан“ 2 41 

2. ОШ „Доситеј Обрадовић“ – Ердеч „Цицибан“ 2 41 

3. ОШ „Милоје Симовић“ – Драгобраћа „Колибри“ 2 28 

4. ОШ „Јулијана Ћатић“ – Страгари „Зека“ 1 6 

5. ОШ „Прота Стеван Поповић“ – Чумић „Невен“ 1 9 

6. ОШ „Прота Стеван Поповић“ – Шењ „Невен“ 1 6 

7. ОШ „19 октобар“ – Маршић „Чуперак“ 1 14 

8. Месна заједница Корићани „Колибри“ 1 7 

9. ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“ „Цицибан“ 2 46 

10. OШ „Ђура  Jакшић“ „Невен“ 3 70 
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11. ОШ „Трећи крагујевачки батаљон“ „Бубамара“ 2 42 

12. Вртић „Зека“ „Зека“ 2 30 

13. Вртић „Цицибан“ „Цицибан“ 1 21 

14. ОШ „Вук Стефановић Караџић“ – Трмбас „Бубамара“ / / 

15. Вртић ''Чуперак'' „Чуперак“ 1 9 

16. ОШ „Свети Сава“ – Поскурице „Зека“ 1 7 

17. ОШ „Свети Сава“ – Грбице „Зека“ / / 

18. ОШ „Милоје Симовић“ – Голочело „Колибри“ / / 

19. ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“ – Илићево „Цицибан“ 1 5 

20. ОШ ''19 октобар“– Ботуње „Чуперак“ 1 4 

21. ОШ „Јулијана Ћатић'' – Влакча „Зека“ / / 

22. ОШ „Јулијана Ћатић“ – Маслошево „Зека“ / / 

23. ОШ „19 октобар“– Цветојевац „Чуперак“ / / 

24. OШ „Mилоје Симовић“ – Дреновац „Колибри“ / / 

25. ОШ „Јулијана Ћатић“ – Угљаревац „Зека“ 1 6 

26. ОШ „Јулијана Ћатић“ – Горњи Страгари „Зека“ / / 

27. ОШ „19 октобар“ – Корман „Чуперак“ / / 

28. ОШ „19 октобар“ – Доње Комарице „Чуперак“ / / 

29. ОШ „Вук Стефановић Караџић“ – Букуровац „Невен“ / / 

30. ОШ „Јулијана Ћатић“ – Рамаћа „Зека“ / / 

31. OШ „Ђура  Jакшић“ – Горње Комарице „Невен“ / / 

УКУПНО 31 26 392 
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3) Обухват деце на нивоу ПУ „Ђурђевдан“ Крагујевац 
 

Р. б. Програм Број група Број деце 

1. Целодневни 6 –36 месеци 23,5 343 

2. Целодневни 3 – 5,5 године 33,5 789 

3. Целодневни ППП 12,5 291 

4. ЧППП – вртићи 4 58 

5. ЧППП – други простори 22 334 

6. Развојна група 1 4 

УКУПНО 96,5 1819 

 
У Установи борави 1819 децеу 96,5 група.Од тога на јасленом узрасту има 23,5 група,на вртићком узрасту су 

33,5 групе,од којих је једна развојна са укупно 1819 деце .  

 У оквиру ППП у целодневном боравку има 12,5 група са 291 дететом и 26 група за децу ППП у трајању од 

четири сата са 392 детета. ППП у четворочасовном програму реализује се у просторима вртића и издвојеним 

оделењима ПУ, у школама и Месним заједницама.  

 Поред, планом предвиђеног васпитно–образовног рада, реализују се и други видови активности, као што су: 

радионице за децу и родитеље у оквиру одређених пројеката на нивоу Установе као и низ других активности 

прилагођених дечијим интересовањима, родитељској подршци, интерсекторској сарадњи. 

 

4) Објекти за припрему хране: 

 
 Предшколска установа „Ђурђевдан“ има Централну кухињу која је у саставу вртића „Колибри“ и то: 
 

Ред. 
Брoj 

Назив објекта Капацитет објекта Површина објекта Адреса 

1. Колибри 2000 650 m2 Јосифа Шнерсона 3a 
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У договору са Градском управом у овој радној години централна кухиња у саставу вртића „Колибри“ 

уступила је простор за припрему оброка Предшколској установи „Нада Наумовић“ до марта 2021. године. У 

периоду од септембра до марта 2021. године организацијом у две смене припремали су се оброци за сву децу 

Предшколских установа града Крагујевца, чији је оснивач јединица локалне самоуправе. 

 
 

5) Вешерај: 
 
Предшколска установа „Ђурђевдан“ поседује вешерај који је у саставу вртића „Зека“. 

 
6) Комора за складиштење смрзнутог воћа и поврћа 

Предшколска установа „Ђурђевдан“ поседује комору за складиштење смрзнутог воћа и поврћа која је у 

саставу вртића „Бубамара“. 

У договору са Градском управом и у овој радној години део простора у комори за складиштење смрзнутог 

воћа и поврћа која се налази у саставу вртића „Бубамара“, уступиће се на коришћење Предшколској установи 

„Нада Наумовић“. 

2.3. Број група и број деце са додатном подршком на нивоу ПУ „Ђурђевдан“ Крагујевац 
 

Ред. 

Број 
Назив простора Бр. група Бр. деце 

1. „Бубамара“ 5 5 

2. „Зека“ 6 6 

3. „Колибри“ 6 7 

4. „Невен“ 9 10 

5. „Цицибан“ 7 11 

6. „Чуперак“ 6 6 

7. „Колибри“ – развојна група 1 4 

УКУПНО 39+1 развојна група=40 45+4 деце из развојне групе=49 
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група деце 

  
 

2.4. Кадрови и профил стручности 
 
Број и квалификациона структура запослених радника усаглашена је са нормативима кадрова, Законом о 

основама система васпитања и образовања и важећим подзаконским актима. 

Р. б. Назив послова НСС ПК КВ ССС ВК ВС ВСС УКУПНО 

1. Директор       1* 1 

2. Пом. дир. за педагошки рад      1  1 

3. Секретар       1* 1 

4. Шеф финан.рачунов. послова       1 1 

5. Педагог       2 2 

6. Физиотерапеут      1  1 

7. Педагог за физичко       1 1 

8. Психолог       1* 1 

9. Техничка служба и безбедност 1  1 2* 2   6 

10. Сарадник на превентиви      1  1 

11. Социолог       0 0 

12. Дефектолог       1 1 

13. Васпитач      102+27* 4 133 

14. Администрација    5   1* 6 

15. Медицинска сестра - васпитач    32 + 8*    40 

16. Сервирање хране 15 + 2*       17 

17. Одржавање хигијене 24+16*       40 

18. Референт за јавне набавке       1* 1 

19. 
Референт за послове заштите, безб. и 

здравља на раду 
     1  1 
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*Знак (*) изнад броја означава радника на одређено време 
 

2.5. Комисије Установе 
 

У Предшколској установи „Ђурђевдан“ Крагујевац формиране су следеће комисије:  

 Комисију за пријем радника чине 3 члана од којих је један секретар Установе - Јелена Додеровић тренутно 

одсутна и до њеног повратка мењаће је Бранислава Здравковић, два реализатора васпитно-образовног рада: 

васпитач - Ана Живковић и медицинска сестра-васпитач - Радмила Андрић; 

 Дисциплинску комисију чине 5 чланова од којих је један секретар Установе – Јелена Додеровић тренутно 

одсутна и до њеног повратка мењаће је Бранислава Здравковић,један службеник за послове заштите, 

безбедности, здравља на раду – Горан Спасић, један васпитач - Јелена Веселиновић, једна медицинска 

сестра-васпитач – Јасмина Раденковић и један запослени из службе техничког одржавања – Ивица Соврлић; 

 Комисију за јавне набавке чине: службеник за јавне набавке – Вања Илић, секретар Установе – Јелена 

Додеровић(тренутно одсутна) и до њеног повратка мењаће је Бранислава Здравковић, шеф сектора за 

обезбеђење и одржавање објеката – Саша Павловић, референт за БЗНР и ППЗ – Горан Спасић, васпитач – 

Дивна Лазаревић, као и остала лица која су стручна из области предмета набавке; 

 Пописну комисију чине председник комисије, дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене 

послове – Жаклина Драгојловић, службеник за јавне набавке – Вања Илић и један службеник за послове 

заштите, безбедности и здравља на раду – Горан Спасић; 

 Комисију за јеловник чине: шеф кухиње – Драган Ђорђевић, сарадник за ПЗЗ – Милинка Недељковић, сестра 

на ПЗЗ-и – Марија Јелача, нутрициониста Ана Цогољевић, и васпитач – Дивна Лазаревић; 

Као и остале комисије у Установу које ће се формирати на основу одлуке директора а према потребама Установе. 

20. Технички секретар    1    1 

21. Нутрициониста      1*  1 

22. Кухињски радници  2 +1*  3+1* 1 + 1*    9 

23. Meдицинска сестра на ПЗЗ      7+ 2*    9 

УКУПНО: 42+19*  4+1* 46+13* 2 106+28* 9+5*  275 
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3. ИЗВЕШТАЈ ПРОГРАМА ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Реализација васпитно-образовног рада у периоду од 01.09. 2020. године до 07. 12.2020. године текла је у 

складу са Оперативним планом организације и остваривања васпитно – образовног рада са децом у пуном 

капацитету. У периоду од 07. 12. 2021. године до 31.03.2021. године рад Предшколске установе „Ђурђевдан“ 

Крагујевац реализован је у складу са Оперативним планом организације и остваривања васпитно – образовног 

рада са децом у ограниченом капацитету. Након марта месеца Реализација васпитно-образовног рада текла је у 

складу са Оперативним планом организације и остваривања васпитно – образовног рада са децом у пуном 

капацитету. 

 
3.1. Извештај након обиласка вртића Предшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевац 

 
У складу са Годишњим планом рада Предшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевац за радну 2020/2021. 

годину, стручни сарадници и помоћник директора за педагошки рад израдиле су план посете вртићима. Циљ 

посета био је стицање увида у физичку и социјалну средину поводом почетка Нових основа програма „Године 

узлета“. 

Редни 
број 

Радна јединица Датум обиласка Степен релизованости 

1. РЈ „Бубамара“ 20. - 21.01. 2021. године Релизовано у потпуности 

2. РЈ „Чуперак“ 25.01.2021. године Релизовано у потпуности 

3. РЈ „Зека“ 26.01.2021. године Релизовано у потпуности 

4. РЈ „Колибри“ 27. 01. и 02.02.2021. године Релизовано у потпуности 

5. РЈ „Невен“ 28.01. 2021. године Релизовано у потпуности 

6. РЈ „Цицибан 09.02.2021. године Релизовано у потпуности 
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7. РЈ „Шврћа“ 12. 02. 2021. године Релизовано у потпуности 

 

 

Вртић „Бубамара“ су 20.21.01. 2021. године посетиле Љиљана Јоргић, помоћник директора за педагошки 

рад, Снежана Малбашић, стручни сарадник – педагог и Александра Пајевић, стручни сарадник – психолог. Током 

обиласка група посебан акценат је стављен на физичку средину (материјали, играчке, средства, простор, средина 

за учење) и социјалну средину (позитивни односи, сарадња, ситуације за интерекцију деце различитих група). 

Запажања: Након увида у педагошку документацију васпитача, медицинских сестара – васпитача, може се 

констатовати да сви васпитачи и медицинске сестре – васпитачи, правовремено и савесно воде своје књиге неге и 

васпитно-образовног рада. Материјали, играчке и средства су у већој мери (осим у јасленим групама) доступни 

деци. Простори вртића у већој мери одражавају заједничко учешће и учење деце, васпитача и родитеља. У групи 

се негују позитивни односи, сарадња и солидарност међу децом. Евидентан је боравак деце свих група (и 

јаслених) у дворишту вртића. У складу са тим, препорука је да игре буду организоване са употребом реквизита у 

дворишту (вијаче, чуњеви, лопте, обручи и слични спортски реквизити). 

Потребно је у већој мери структуирати простор тако да подстиче активности деце у малим групама. Неопходно је у 

непосредном раду са децом у већој мери примењивати индивиуализовани приступ. Такође, у књигама неге и 

васпитно образовног рада евидентирати индивидуализацију рада са децом. Током васпитно-образовног рада 

подстицати дечију креативност и стваралаштво (без коришћења шаблона, телевизора у раду са децом). У 

поподневним сатима током слободних активности избегавати гледање телевизије (цртаних филома) већ их 

другачије организовати. Радови деце треба да буду искључиво продукт њихов рада без дораде од стране 

васпитача. У јасленим групама неопходно је поштовати флексибилност у обављању физолошких потреба деце 

(краће време задржавање деце на ношама). 

 

Вртић „Чуперак“ су 25.01.2021. године посетиле Љиљана Јоргић, помоћник директора за педагошки рад, 

Снежана Малбашић, стручни сарадник – педагог, Бранка Станојевић, стручни сарадник – педагог, и Александра 

Пајевић, стручни сарадник – психолог. Током обиласка група посебан акценат је стављен на физичку средину 

(материјали, играчке, средства, простор, средина за учење) и социјалну средину (позитивни односи, сарадња, 

ситуације за интерекцију деце различитих група). 
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Запажања: Након увида у педагошку документацију васпитача, медицинских сестара – васпитача, може се 

констатовати да сви васпитачи и медицинске сестре – васпитачи, правовремено и савесно воде своје књиге неге и 

васпитно-образовног рада. Материјали, играчке и средства су у већој мери (осим у јасленим групама) доступни 

деци. Простори вртића у већој мери одражавају заједничко учешће и учење деце, васпитача и родитеља. У групи 

се негују позитивни односи, сарадња и солидарност међу децом. Евидентан је боравак деце свих група (и 

јаслених) у дворишту вртића. У складу са тим, препорука је да игре буду организоване са употребом реквизита у 

дворишту (вијаче, чуњеви, лопте, обручи и слични спортски реквизити). 

Потребно је у већој мери структуирати простор тако да подстиче активности деце у малим групама. Током 

васпитно-образовног рада подстицати дечију креативност и стваралаштво (без коришћења шаблона). Радови деце 

треба да буду искључиво продукт њихов рада без дораде од стране васпитача. У јасленим групама неопходно је 

поштовати флексибилност у обављању физолошких потреба деце (краће време задржавање деце на ношама). 

У групи се негују позитивни односи, сарадња и солидарност са децом. Простор вртића је прилагођен различитим 

потребама деце и породица у циљу подршке безбедности и њиховом осећају сигурности. Евидентан је 

индивидуализован приступ у раду као и израда дидактичких средстава са децом којој је потребна додатна 

подршка.  

 

Вртић „Зека“ су 26.01.2021. године посетиле Љиљана Јоргић, помоћник директора за педагошки рад, 

Снежана Малбашић, стручни сарадник – педагог и Александра Пајевић, стручни сарадник – психолог. Током 

обиласка група посебан акценат је стављен на физичку средину (материјали, играчке, средства, простор, средина 

за учење) и социјалну средину (позитивни односи, сарадња, ситуације за интерекцију деце различитих група). 

Запажања: Након увида у педагошку документацију васпитача, медицинских сестара – васпитача, може се 

констатовати да сви васпитачи и медицинске сестре – васпитачи, правовремено и савесно воде своје књиге неге и 

васпитно-образовног рада. У делу евиденције индивидуалних разговора са родитељима препоручујемо детаљније 

бележење разговора: ко иницира разговор, са којим циљем, који су договори и слично. Материјали, играчке и 

средства су у већој мери доступни деци. Простори вртића у већој мери одражавају заједничко учешће и учење 

деце, васпитача и родитеља. У групи се негују позитивни односи, сарадња и солидарност међу децом. Препорука 

је да игре у дворишту буду организоване са употребом реквизита (вијаче, чуњеви, лопте, обручи и слични спортски 

реквизити). 
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У холу вртића јасно је видљива лична карта као и континуитет активности деце и других учесника.Простор је  

структуиран  тако да подстиче активности деце у малим групама. Посебан акценат је стављен на средину за 

учење ( просторне целине и ниво опремљености целина потребним материјалима) и игре и активности ( начин 

планирања и реализације по принципина интегрисаног учења). Предпростори вртића садрже: природне, ликовне, 

рециклажне материјале и  подстицајни  су за игру деце. Радови деце треба да буду искључиво продукт њихов 

рада без дораде од стране васпитача.  

 

Вртић „Колибри“ су 27.02.2021.год. и 02.02.2021. године посетиле Љиљана Јоргић, помоћник директора за 

педагошки рад, Бранка Станојевић, стручни сарадник – педагог, Снежана Малбашић, стручни сарадник – педагог и 

Александра Пајевић, стручни сарадник – психолог. Током обиласка група посебан акценат је стављен на физичку 

средину (материјали, играчке, средства, простор, средина за учење) и социјалну средину (позитивни односи, 

сарадња, ситуације за интерекцију деце различитих група). 

Запажања: Након увида у педагошку документацију васпитача, медицинских сестара – васпитача, може се 

констатовати да сви васпитачи и медицинске сестре – васпитачи, правовремено и савесно воде своје књиге неге и 

васпитно-образовног рада. У делу евиденције индивидуалних разговора са родитељима препоручујемо детаљније 

бележење разговора: ко иницира разговор, са којим циљем, који су договори и слично. као и редовно вођење 

бележака о деци.Неопходно је избегавати свакодневну терминологију приликом попуњавања књиге рада (на 

пример: васпитна група бебе).  

Материјали, играчке и средства су у мањој мери доступни деци. Простори вртића у мањој мери одражавају 

заједничко учешће и учење деце, васпитача и родитеља (присутан је недостатак дечијих радова у собама). 

Евидентан је боравак деце свих група у дворишту вртића. Препорука је да игре у дворишту вртића буду 

организоване са употребом реквизита у дворишту (вијаче, чуњеви, лопте, обручи и слични спортски реквизити). 

Потребно је у већој мери структуирати простор тако да подстиче активности деце у малим групама. Неопходно је у 

непосредном раду са децом у већој мери примењивати индивиуализовани приступ. Такође, у књигама неге и 

васпитно образовног рада евидентирати индивидуализацију рада са децом. Током васпитно-образовног рада 

подстицати дечију креативност и стваралаштво (без коришћења шаблона, телевизора у раду са децом). У 

поподневним сатима током слободних активности избегавати гледање телевизије (цртаних филмоа) већ их 

другачије организовати. Радови деце треба да буду искључиво продукт њихов рада без дораде од стране 
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васпитача и медицинских сестара-васпитача. У јасленим групама неопходно је поштовати флексибилност у 

обављању физолошких потреба деце (краће време задржавање деце на ношама). 

Препорука је да се на паноима на недељном нивоу поставе фотографије деце ( уз сагласност родитеља) , односно 

активности које се реализују у васпитној групи а које јасно представљају тему којом се деца баве. 

Неопходно је поштовати правила понашања запослених (сви запослени треба да носе униформу (кломпе, 

закопчани мантили) и посебно поведу рачуна о кодексу облачења) на радном месту. Недопустиво је да у радној 

соби где бораве деце постоји импровизована „кухиња“ (кувало за кафу и шоље) и да се иста конзумира у радној 

соби! 

Након посете јаслених група обављен је разговор са медицинским сестрама – васпитачима које су биле 

прва смена у присуству рукодовиоца радне јединице Александра Весића. Том приликом им је повратна 

информација након посете усмено саопштена са посебним нагласком на професионалну комуникацију на 

реалицији родитељ – медицинска сестра – васпитач.  

 

Вртић „Невен“ је 28.01.2021.год. посетила Љиљана Јоргић, помоћник директора за педагошки рад. Током 

обиласка група посебан акценат је стављен на физичку средину (материјали, играчке, средства, простор, средина 

за учење) и социјалну средину (позитивни односи, сарадња, ситуације за интерекцију деце различитих група). 

Запажања: Након увида у педагошку документацију васпитача, медицинских сестара – васпитача, може се 

констатовати да сви васпитачи и медицинске сестре – васпитачи, правовремено и савесно воде своје књиге неге и 

васпитно-образовног рада. Материјали, играчке и средства су у већој мери (осим у јасленим групама) доступни 

деци. Простори вртића у већој мери одражавају заједничко учешће и учење деце, васпитача и родитеља. У групи 

се негују позитивни односи, сарадња и солидарност међу децом. Евидентан је боравак деце свих група (и 

јаслених) у дворишту вртића. У складу са тим, препорука је да игре буду организоване са употребом реквизита у 

дворишту (вијаче, чуњеви, лопте, обручи и слични спортски реквизити). 

Потребно је у већој мери структуирати простор тако да подстиче активности деце у малим групама. Неопходно је у 

непосредном раду са децом у већој мери примењивати индивиуализовани приступ. Током васпитно-образовног 

рада подстицати дечију креативност и стваралаштво (без коришћења шаблона, телевизора у раду са децом. 

дечији). У поподневним сатима током слободних активности избегавати глдање телевизије (цртаних филома) већ 

их другачије организовати. Радови деце треба да буду искључиво продукт њихов рада без дораде од стране 
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васпитача. У јасленим групама неопходно је поштовати флексибилност у обављању физолошких потреба деце 

(краће време задржавање деце на ношама). 

 

 

Вртић „Цицибан“ су 09.02.2021. године посетиле Љиљана Јоргић, помоћник директора за педагошки рад. 

Бранка Станојевић, стручни сарадник – педагог, Снежана Малбашић, стручни сарадник – педагог и Александра 

Пајевић, стручни сарадник – психолог.  Током обиласка група посебан акценат је стављен на физичку средину 

(материјали, играчке, средства, простор, средина за учење) и социјалну средину (позитивни односи, сарадња, 

ситуације за интерекцију деце различитих група). 

Запажања: Након увида у педагошку документацију васпитача, медицинских сестара – васпитача, може се 

констатовати да сви васпитачи и медицинске сестре – васпитачи, правовремено и савесно воде своје књиге неге и 

васпитно-образовног рада. Материјали, играчке и средства су доступни деци. Простори вртића у  одражавају 

заједничко учешће и учење деце, васпитача и родитеља. У групи се негују позитивни односи, сарадња и 

солидарност међу децом. Евидентан је боравак деце свих група (и јаслених) у дворишту вртића. У складу са тим, 

препорука је да игре буду организоване са употребом реквизита у дворишту (вијаче, чуњеви, лопте, обручи и 

слични спортски реквизити). У јасленим групама неопходно је поштовати флексибилност у обављању физолошких 

потреба деце (краће време задржавање деце на ношама). 

У холу вртића јасно је видљива лична карта као и континуитет активности деце и других учесника.Простор је  

структуиран  тако да подстиче активности деце у малим групама. Посебан акценат је стављен на средину за 

учење ( просторне целине и ниво опремљености целина потребним материјалима) и игре иактивности ( начин 

планирања и реализације по принципина интегрисаног учења). Радови деце треба да буду искључиво продукт 

њихов рада без дораде од стране васпитача.  

Током разговора са руководиоцем РЈ сазнали смо да ти мски израђују портфолио вртића који прати 

актуелна дешавања свих група и вртића у целини. Из тога  смо закључиле  да постоји сарадња свих актера у 

процесу васпитно образовног рада. 

У вртићу је потребно неговати професионални однос у комуникацији са другим запосленима из Установе(приликом 

посете показати уважавање колега). 
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Јаслице „Шврћа“ су 12.02. 2021. године посетиле Снежана Малбашић, стручни сарадник – педагог и 

Александра Пајевић, стручни сарадник – психолог.  Током обиласка група посебан акценат је стављен на физичку 

средину (материјали, играчке, средства, простор, средина за учење) и социјалну средину (позитивни односи, 

сарадња, ситуације за интерекцију деце различитих група). 

Запажања: Након увида у педагошку документацију медицинских сестара – васпитача, може се 

констатовати да све медицинске сестре – васпитачи, правовремено и савесно воде своје књиге неге и васпитно-

образовног рада. Материјали, играчке и средства су у потпуностидоступни деци. Простори вртића  одражавају 

заједничко учешће и учење деце,мед.сестара - васпитача и родитеља. У групи се негују позитивни односи, 

сарадња и солидарност међу децом. У холу вртића јасно је видљива лична карта као и континуитет активности 

деце и других учесника.Простор је  структуиран  тако да подстиче активности деце у малим групама. Посебан 

акценат је стављен на средину за учење и игре иактивности.Простор пружа могућности деци за различита 

сензорна искуства и активности-истраживање текстуре, звука, мелидија, покрета и светлости. Уочљиво је да такав 

простор провоцира децу на истраживање кроз игру. 

Извештај сачиниле: 

Сања Јаковљевић, директор ПУ,  

Љиљана Јоргић, помоћник директора за педагошки рад,  

Бранка Станојевић, стручни сарадник –педагог,  

Снежана Малбашић, стручни сарадник –педагог, 

Александра Пајевић, стручни сарадник - психолог 
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3.2.Извештај о реализацији активности из Годишњег плана рада јасли „Шврћа“ 

АДАПТАЦИЈА 

Активност Носиоци активности Динамика 

- Родитељски састанак са родитељима 
новопримљене деце (представљање Тима јасли; 
циљ „раног“ родитељског састанка; препоруке за 
почетак адаптационог периода; разно)- састанак 

је реализован у три групе због поштовања 
епидемиолошких мера и броја присутних  у 

затвореном простору (не више од 10 особа)- 
присуствовало 24 родитеља од 26оро 

новоуписаних. 
 

- Родитељски састанак- реализован ОНЛАЈН уз 
коришћење апликације Вибер (упознавање 
родитеља са начином планирања игара и 

активности, средствима, и материјалима које 
деца користе; улогом одраслог у дечјој игри; 
начином укључивања родитеља у месечно 

планирање игара и активности; избор Савета 
родитеља јасли, разно)- пратило  25 родитеља од 

30. 
 

- Тематски родитељски састанак- реализован 
ОНЛАЈН уз коришћење апликације Вибер (развој 

самопоштовања на раном узрасту, Породични 
споменар). 

 
- Тематски родитељски састанак „Добробит деце 

- Медицинске сестре 
васпитачи, сарадник на 

реализацији послова неге 
и ПЗЗ; 

 
 
 
 
 
 

- Медицинске сестре 
васпитачи, сарадник на 

реализацији послова неге 
и ПЗЗ 

 
 
 
 

- Медицинске сестре 
васпитачи, сарадник на 

реализацији послова неге 
и ПЗЗ 

 
- Снежана Малбашић,  

педагог 
- Тим јасли „Шврћа“ 

 
22. , 23. и 24. јул 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

16. и 18.09.2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.01.2021. 
 
 
 
 

26.05.2021. 
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јасленог узраста“ 
- Родитељски састанак са родитељима 

новопримљене деце (представљање Тима јасли; 
циљ „раног“ родитељског састанка; препоруке за 

почетак адаптационог периода; разно) 

 
- Медицинске сестре 

васпитачи, сарадник на 
реализацији послова неге 

и ПЗЗ 

 
јул 2021. 

- Индивидуални разговори пред полазак детета у 
јасле за новопримљену  децу 

 

- Медицинске сестре 
васпитачи, 
- Родитељи 

септембар 2020. - август 2021. 

- У сарадњи са родитељима и њиховим 
потребама направљен план почетка 

адаптационог периода за децу 

- Медицинске сестре 
васпитачи, 
- Родитељи 

септембар 2020. - август 2021. 

- Кроз активности неге, реализацијом планираних 
садржаја васпитно образовног рада и уређењем 
физичке средине, успостављена је интеракција 

на нивоу дете- медицинска сестра васпитач, 
сарадник на ПЗЗ и родитељ- медицинска сестра 

васпитач, сарадник на ПЗЗ 
Због поштовања наложених епидемиолошких 

мера, није реализовано укључивање родитеља у 
почетну фазу адаптационог периода. 

Процес неге и смена активности је усклађена са 
физиолошким потребама деце. 

- Медицинске сестре 
васпитачи, 

- Сарадник на 
реализацији неге и ПЗЗ, 

- Родитељи 

септембар 2020. - август 2021. 

- Ове радне године, нисмо пружали подршку деци 
и родитељима приликом преласка деце у старију 

јаслену групу РЈ „Цицибан“ 

 
/ 

 
/ 

ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД (програм неге и вор-а са децом узраста од шест месеци до три године) 

Активност Носиоци активности Динамика 

- Физичко окружење (просторне целине, 
материјали и средства), је уређено тако да је 

омогућило деци избор у складу са потребама и 
интересовањима; у складу са узрастом и 

- Медицинске сестре 
васпитачи, сарадник на 
реализацији неге и ПЗЗ 

септембар 2020 .- август 2021. 
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развојним карактеристикама узраста; омогућило  
индивидуализовану, индивидуалну игру, игру у 

мањим групама, осамљивање, различите 
облике кретања (пузање, проходавање, 
усправљање, провлачење...); средства и 

материјали су усклађени са узрастом и деца су 
га на различите начине користила и упознавала 

својства и карактеристике, комбиновала, 
истраживала употребну функцију. 

Поред готових средстава, током реализације 
активности и игара коришћен је природни 
материјал и прављени игровни материјал. 

Фонд игровног материјала је обогаћен : 
светлећим тунелом, картонским, склопивим 
кућицама, провидним џеповима за одлагање 

игровног материјала, 7 сензорних паноа 
различитог садржаја, теглама са тракама за 

извлачење, кутијама са низалицама од 
затварача, „шпоретом“ од картонске кутије, 
апликацијом дрвета од картона за потребе 
реализације активности „Птице у гнезду“, 
рефлектујућим фолијама – огледалима. 

Простор мале собе се у овом периоду користио 
у складу са планираним садржајима; дидактички 

материјал се периодично мењао. 
Понуда игровног материјала је пласирана и у 

гардероби јасли. 
Физичко окружење је безбедно; игровни 

материјал се у складу са епидемиолошком 
ситуацијом свакодневно третирао механички и 

дезинфиковао након употребе. 

- Дечја искуства су проширивана кроз 
интегрисано учење уз стварање прилика за 

- Медицинске сестре 
васпитачи 

септембар 2020. - август  2021. 
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отворену, проширену и вођену игру 
(истраживање, експериментисање, 

комбиновање, откривање, упознавање, 
подржавање, иницирање, учествовање  од 

стране медицинске сестре васпитача  и сл.). 

- За планирање васпитно образовног програма 
континуирано смо посматрали, пратили децу, 

њихова интересовања и могућности. 

- Медицинске сестре 
васпитачи 

септембар 2020. - август 2021. 

- ВОП се у континуитету евидентирао у радне 
књиге медицинских сестара васпитача (на 

недељном нивоу и кроз тромесечну анализу), а 
развој и напредовање кроз недељна запажања 

и на тромесечном нивоу у инструменту за 
праћење. 

- Медицинске сестре 
васпитачи 

септембар 2020. - август 2021. 

- Континуирано и доследно, спровођене су 
активности за превенцију насиља; користили 
смо различите ситуације за продубљивање 

социо- емоционалних односа као превенцију 
конфликтних ситуација (вршњачког насиља). 

- Медицинске сестре 
васпитачи 

септембар  2020. - август 2021. 

- Родитељи су укључени у: месечно планирање 
ВОРа; праћење развоја и напредовања деце за 

период септембар- фебруар, март-јун  кроз 
писану белешку; израду Породичног споменара 

и кућица за птице и осталог материјала за 
потребе реализације планираних активности. 
Због поштовања тренутних епидемиолошких 

мера, комуникација са родитељима се обавља 
на више начина: свакодневном разменом 

информација уз поштовање епидемиолошких 
мера (маска, дистанца...); путем коришћења 

апликације Вибер (групе). 
Подршка деци и породици пружана је кроз 
разне едукативне садржаје: Правилник о 

- Медицинске сестре 
васпитачи, родитељи 

септембар  2020.- август 2021. 
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протоколу поступања у Установи у одговору на 
насиље, злостављање и занемаривање“; онлајн 

конференције 
„ Родитељ у центру пажње“ ( УНИЦЕФ); 

„Подстицајно родитељство кроз игру“ 
(УНИЦЕФ); „ Сваки тренутак је важан“ 
(УНИЦЕФ); „ Самопоуздање код деце“ 
( психолог наше Установе, Александра 

Пајевић); кроз три брошуре које је креирао ЦИП 
у сарадњи са Министарством просвете, науке и 

технолошког развоја 
( „Васпитање пружањем подршке и 

успостављањем правила“, „Социјално 
емоционално учење“, „ Добробит деце“); 

„Породица и васпитање деце“ (породични 
центар). Спроведено је и истраживање праксе 

родитеља за читање са децом узраста до 3 
године као део остваривања сарадње у оквиру 

пројекта „Разиграно родитељство“. 

- Родитељи су информисани о могућности 
заказивања индивидуалног разговора са циљем 
информисања о развоју и напредовању детета. 

- Медицинске сестре 
васпитачи 

септембар 2020.- август 2021. 

- Планиране активности на очувању здравља и 
исхране деце имале су следећи ток: дијететски 

начин исхране за једно дете се уредно 
спроводи у сарадњи са централном кухињом; 

пасирани оброци са почетка периода, у 
међувремену су замењени пуним оброцима; 

процес неге се спроводи уредно (лична хигијена 
детета, осамостаљивање деце у културно- 

хигијенским навикама). Мотивација и 
подстицање за радње самосталног храњења 

реализоване су свакодневно; узимање напитака 

- Медицинске сестре 
васпитачи, сарадник на 

реализацији послова неге и 
ПЗЗ 

септембар 2020.- август 2021. 
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је „преведено“ са флашице на шољу). 

- Редовно се спроводе санитарно- хигијенски 
послови који омогућавају здравствени и 

хигијенски безбедан боравак деце (редовно 
механичко прање и дезинфекција игровног 
материјала; хигијена посуђа, постељине, 

пелена, ноша, подова, подних простирки и сл.); 
проветреност, загрејаност, осветљење је 

обезбеђивано у складу са тренутним потребама 
деце; културно- хигијенске навике деце су се 

редовно спроводиле (тоалета руку и лица пре и 
после сваког оброка; посебна пажња је била 

посвећена хигијени носа и лица због појачане 
саливације и секреције; деца се постепено 
„уводе“ у радњу контроле сфинктера- ноша. 

- Медицинске сестре 
васпитачи, сарадник на 

реализацији послова неге и 
ПЗЗ 

септембар 2020.- август 2021. 

- Свакодневно се вршио увид у опште стање 
здравља и хигијенског статуса детета (на 
пријему и током боравка детета у групи); 

праћење промена здравственог стања детета за 
време боравка детета у јаслама; информисање 

родитеља о насталој промени, упућивање 
детета уз пропратницу у дечји диспанзер. 

- Сарадник на реализацији 
неге и ПЗЗ, медицинске 

сестре васпитачи 

септембар  2020.- август 2021. 

- Здравствено васпитни рад са родитељима је 
остварен кроз прилагођене флајер на тему: 

1.„Светски дан хране“ 
2.„Светски дан превенције злостављања деце“ 

3.„Респираторне инфекције“ 
4.ПП презентација (постављена на сајт 

Установе)- „Здравље и нега деце“. 
5. Крпељи (плакат) 

6. Сунчаница (плакат) 

- Сарадник за реализацију 
неге и ПЗЗ 

1.16.10.2020. 
2.16.11.2020. 
3.28.02.2021. 
4.16.12.2020. 
5.10.05.2021. 
6. 30.06.2021. 

- У раду, свакодневно имамо критичког 
пријатеља, као и рефлексију, што нам помаже 

- Медицинске сестре 
васпитачи 

септембар 2020.- август 2021. 
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да реалније сагледамо сопствени рад и 
унапредимо га. 

- Кроз упитник је вреднован  квалитет области 
„Васпитно образовни рад“ 

 
Израда акционог плана за унапређивање 

самовредноване области 

- Члан Тима за 
самовредновање 

 
- Члан Тима за 

самовредновање 
Тим јасли „Шврћа“ 

09.04.2021. 
 
 

Јун 2021. 

- Лично стручно усавршавање је планирано на 
основу личних афинитета, Развојног плана 

јасли, Годишњег плана рада јасли. Активним 
учешћем, првенствено на хоризонталним 

разменама самих јасли и Установе, 
унапређивале смо професионални развој и 

компетенције. Такође смо свој професионални 
развој унапређивале  учешћем и презентацијом 
примера из праксе на XXIII стручним сусретима 

медицинских сестара ПУ Србије („Физичко 
окружење у функцији развоја деце узраста од 6 

до 24 месеци старости“); учешћем на 
акредитованој обуци „Са стресом је лако ако 

знаш како“; учешћем на вебинарима који су се 
бавили различитом тематиком из ПВОа, 

похађањем обуке Основе програма 
предшколског васпитања и образовања Године 

узлета, учешћем на семинару 
„Пројектни приступ учењу у функцији 

остваривања принципа интегрисаног и 
кооперативног учења у васпитној групи“. 

Учешћем сарадника на реализацији неге и ПЗЗа  
на акредитованим обукама кроз КМСЗТ Србије. 
Сви облици стручног усавршавања су уредно 

евидентирани у индивидуалним листама 

- Медицинске сестре 
васпитачи 

септембар 2020.-август 2021. 
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праћења стручног усавршавања за радну 2020/ 
2021 годину. 

- Улоге у Тиму јасли су, углавном, дефинисане у 
складу са личним афинитетима. Оно што је 

евидентно и присутно на нивоу Тима јасли јесте 
ТИМСКИ рад, који је посебно дошао до 

изражаја током обуке Године узлета, кроз 
сарадњу, техничку подршку и подршку за 

професионални развој,  дијалог, рефлексију. 
 

-Тим за заштиту од 
дискриминације, насиља, 

злостављања и 
занемаривања- Јасмина 

Раденковић; 
-Тим за самовредновање- 

Мирјана Бранковић; 
-Тим за професионални 

развој- Бранкица Стојковић; 
-ТИО Тим- Ана Момиров; 
Актив јасленог узраста- 
Јасмина Раденковић; 

-Тим за ПЗЗ- Иван Кујовић 
-Инфо Тим- Душица Утвић 

-Педагошки колегијум 
Установе- Бранкица 

Стојковић 

септембар 2020.- август 2021. 

- Кроз Тимски рад, отворену комуникацију, 
толеранцију у границама пристојности и 
професионалности, поштовање кодекса 

понашања, подстицале смо се међусобно и 
давале подршку за професионални развој и 

рад. 

- Медицинске сестре 
васпитачи, сарадник на 

реализацији послова неге и 
ПЗЗ 

септембар 2020.- август 2021. 

- Савет родитеља јасли конституисан је на 
другом родитељском састанку. 

- Савет родитеља је укључен у израду 
Годишњег извештаја и плана (онлајн). 

- Медицинске сестре 
васпитачи, родитељи 

16.09.2020. 
 

mај 2021. 
jун 2021. 

- Због поштовања наложених епидемиолошких 
мера, планирана активност у пружању подршке 

медицинским сестрама васпитачима кроз 
приказивање структуре просторних целина, није 

- Медицинске сестре 
васпитачи 

 
 

октобар 2020. 
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Освртом на рад у радној 2020/2021., може се рећи да смо се систематски кроз адаптационе активности бавили 

подршком детету; уважавали и подржавали његове потребе, интересовања; разумели га и размењивали са њим; 

прихватали га кроз његове јаке стране; различитим играма и активностима стварали прилике да проширује своја 

искуства, гради односе, развија самопоштовање, ужива и радује се, да истаржује целим телом и чулима, да 

испољава своја интересовања, бира и исказује иницијативу, прихвата промене, успоставља односе; давали 

подршку кроз отворену,  проширену  и вођену игру, у свакодневним животно практичним ситуацијама и сл. 

Подршку детету дали смо и кроз физичко окружење прилагођавајући средину за учење и развој потребама детета 

узраста 6- 24 месеца старости. Физички простор је у првом реду безбедан и прегледан; постоји мноштво 

неструктурираног, полуструктурираног и готовог материјала и средстава што је детету омогућило да на различите 

начине истражује, експериментише, комбинује, упознаје; организација простора је омогућила детету да се осами. 

Користе се сви просторни ресурси јасли (велика и мала соба, трпезарија, гардероба) за учење, игру детета. 

 

реализовано кроз „живу“ размену, али су део 
наведеног могли да виде кроз презентацију која 
је приказана у октобру 2020г. кроз хоризонталну 

размену по Годишњем плану Установе. 
 

- Хоризонтална размена по годишњем плану 
рада Актива јасленог узраста на тему „Примери 
инспиративне праксе по моделу „Шврћа“, није 

одржана због поштовања препоручених 
епидемиолошких мера. 

 
- Планирано  анализирање квалитета програма 

и сценарија за едукативне радионице , као и 
формирање база за исте, по Акционом плану за 

ову радну годину, није реализовано због 
поштовања предложених епидемиолошких 

мера. 

 
 
 
 
 

- Медицинске сестре 
васпитачи 

 
 
 
 

- Медицинске сестре 
васпитачи 

 
 
 
 
 

април – мај 2021. 
 
 
 
 
 

септембар 2020.- август  2021. 
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Партнерство са породицом је реализовано кроз различите облике и засновано је нa узајамном поверењу и 

поштовању, отвореној комуникацији и сл.  

У радној 2021/2022. поред пружања подршке у периоду адаптације,активности ћемо ускладити са Основама 

програма Године узлета кроз  грађење односа, делање и уређење простора. 

 
 

Подносилац извештаја: 
Тим  јасли „Шврћа“ 

                                                                                                                                     Бранкица Стојковић, 
                                                                                                                               Руководилац  јасли „Шврћа“ 

 
 

 

3.3. Годишњи извештај васпитно-образовног рада вртића „Зека“ 

 

АДАПТАЦИЈА 

Активност Активност Активност 

-Активности прилагођавања на нову средину 
(адаптација), укључивање нове деце у 
групу,стварање пријатне атмосфере за рад и 
дружење 
-Шема адаптације-прве недеље дете борави у 
вртићу -школи 2-3 сата, друге недеље и уз 
процену родитеља и  васпитача остају дуже); у 
јасленим групама дете борави са родитељем у 
току прве недеље 

-деца, родитељи,  медицинске 
сестре-васпитачи, васпитачи, 
чпп васпитачи 

-септембар 2020. године  
 
- активности боравка родитеља у 
јасленим групама нису реализоване 
због епидемиолошке ситуације 

-Уређење простора за игру (просторних целина) 
 

-деца, родитељи,  медицинске 
сестре-васпитачи, васпитачи, 
чпп васпитачи 

- септембар/октобар 2020. 

-Родитељски састанци-индивидуални -родитељи,  медицинске сестре- -по упису деце, септембар 2020. 
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1) за родитеље све деце-иницијални 
2) за родитеље све деце-евалуациони 
3) израда адаптационог плана 

васпитачи, васпитачи, чпп 
васпитачи 

 

ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД (програм неге и вор-а са децом узраста од шест месеци до три године) 

Активност Носиоци активности Динамика 

1. Међувршњачко учење 
 
 
 
 
 
-активности за развијање културно-
хигијенских навика 
 
 
-игре на отвореном; 
 
2. Социјалне игре; 
-музичко-ритмичке активности; 
-различите врсте кретања 
-говорне вежбе „Госпођа језик“ 
-обележавање Дечије недеље 
 
3. Игре гестова; 
-игре опуштања; 
-имитативно кретање; 
 
4. Упознавање са новим предметима и 
материјалима; 
-именовање предмета или слика; 
-музичко –ритмичке игре 
 
5. Драмске игре; 

1. Весна Ранковић, Маријана 
Божанић, Александра 
Милинковић, Наташа Јовановић, 
Маријана Петровић, Надица 
Цогољевић, Валентина Костовић, 
Сања Ранковић 
-Весна Ранковић, Маријана 
Божанић, Александра 
Милинковић, Наташа Јовановић 
-Александра Миленковић, 
Наташа Јовановић 
 
2. Весна Ранковић, Маријана 
Божанић, Александра 
Милинковић, Наташа Јовановић  
 
 
 
3. Весна Ранковић, Маријана 
Божанић, Александра 
Милинковић, Наташа Јовановић  
 
4. Весна Ранковић, Маријана 
Божанић, Александра 
Милинковић, Наташа Јовановић 
 
 
5. Весна Ранковић, Маријана 

1. септембар 2020. - фебруар 2021. 
мај 2021. 
 
 
 
 
- септембар 2020. - фебруар 2021. 
 
 
 
-мај, јун 2021. 
 
 
2. септембар 2020. - јун 2021.  
 
 
 
 
3. октобар 2020.  
 
 
 
4. новембар 2020. 
 
 
 
 
5. децембар 2020. 
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- игре именовања предмета и слика; 
-организовање активности у слободном 
простору у којем ће дете истраживати 
рукама, устима, телом; 
 
6. Упознавање занимања кроз практичне 
активности; 
-манипулисање различитим материјалима; 
-комбиновање различитих предмета; 
 
7. Активности везане за породичне 
вредности; 
-манипулисање папиром и бојом; 
-игре пред огледалом; 
-игре конструктивним материјалом; 
 
8.Причање и драматизација  кратких прича; 
-игре улога; 
-полигон- кретање са савлађивањем 
препрека; 
 

9. Истраживачке игре; 
-симболичке игре 

-игре у колу-музичко покретне игре, 
-активности везане за породичне 
вредности; 
 

10. Дан размене пелцера 
 

 

11. Кретање уз музику; 
-меморијске игре  и игре слагалицама; 

Божанић, Александра 
Милинковић, Наташа Јовановић 
 
 
 
6. Весна Ранковић, Маријана 
Божанић, Александра 
Милинковић, Наташа Јовановић 
 
 
7. Весна Ранковић, Маријана 
Божанић, Александра 
Милинковић, Наташа Јовановић 
 
 
 
8. Весна Ранковић, Маријана 
Божанић, Александра 
Милинковић, Наташа Јовановић 
 
 
9.Весна Ранковић, Маријана 
Божанић, Александра 
Милинковић, Наташа Јовановић 
 
 
 
10. Весна Ранковић, Маријана 
Божанић, Александра 
Милинковић, Наташа Јовановић 
 
11. Весна Ранковић, Маријана 
Божанић, Александра 

 
 
 
 
 
6. јануар 2021. 
 
 
 
 
7. фебруар 2021., март 2021. 
 
 
 
 
 
8. април 2021. 
 
 
 
 
9. мај 2021. 
 
 
 
 
 
10. - 26.мај 2021. 
 
 
 
11. јун 2021. 
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-манипулативне игре (пластелином, 
цепканим папиром) 
 

12. Игре са природним материјалима; 
-игре са разноврсним материјалима 

-активност за развој говора кроз разговоре 
о свакодневним ситуацијама код куће и у 
вртићу; 

Милинковић, Наташа Јовановић 
 
 
12.Весна Ранковић, Маријана 
Божанић, Александра 
Милинковић, Наташа Јовановић 
 

 
 
 
 
 
12. јул - август 2021. 

ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД (узраст од 3 године до 5,5 година) 

Активност Носиоци активности Динамика 

1. Активности са ватрогасцима -показна 
вежба  
2. Активности разврставања отпада, 
рециклирање, израда играчака од 
рециклажног материјала 
 
 
 
 
3. Активности за развој фине моторике у 
раду са ликовним материјалима 
 
 
 
 
 
4. Учешће на ликовним конкурсима 
 
 
 
5. Активности за подстицај самопоштовања 
и вере у себе 
 

1. васпитачи свих васпитних 
група 
2. Наташа Јовановић, Ана 
Витошевић Марковић, Невенка 
Ђурђевић, Милена Николић, 
Надица Цогољевић, Маријана 
Петровић, Валентина Костовић, 
Сања Ранковић  
 
3. Наташа Јовановић, Ана 
Витошевић Марковић, Невенка 
Ђурђевић, Милена Николић, 
Надица Цогољевић, Маријана 
Петровић, Валентина Костовић, 
Сања Ранковић  
 
4. Наташа Јовановић, Ана 
Витошевић Марковић, Невенка 
Ђурђевић, Милена Николић 
 
5. Наташа Јовановић, Ана 
Витошевић Марковић, Невенка 
Ђурђевић, Милена Николић, 

1. новембар 2020. Активност није одржана 
због епидемиолошке ситуације 
2. децембар 2020.  , online –гласање за 
представу  на еко фестивалу „Чиста 
средина, здрава околина“. 
-април 2021. 
 
 
 
3. септембар 2020. 
 
 
 
 
 
 
4. септембар2020. - јун  2021. 
 
 
 
5. септембар, октобар 2020. 
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6. Обележавање новогодишњих и 
традиционалних  празника  
 
 
 
 
 
7. Смешни видео са животињама 
 
 
8. Неговање здравих стилова живота  
(здрава храна, чисте руке, физичке 
активности...) 
 
 
 
 
9. Активности  спортске и  моторичке игре у 
различитим просторним целинама  (радне 
собе, ходници, двориште вртића и 
Шумарице),  
 
 
 
10. Књижевност за децу кроз причање 
прича, прикупљање књига, прелиставање 
сликовница и књига, прављење књиге 
 
 
 

Надица Цогољевић, Маријана 
Петровић, Валентина Костовић, 
Сања Ранковић 
6.Наташа Јовановић, Ана 
Витошевић Марковић, Невенка 
Ђурђевић, Милена Николић, 
Надица Цогољевић, Маријана 
Петровић, Валентина Костовић, 
Сања Ранковић 
 
7. Валентина Костовић, Сања 
Ранковић 
 
8. Наташа Јовановић, Ана 
Витошевић Марковић, Невенка 
Ђурђевић, Милена Николић, 
Надица Цогољевић, Маријана 
Петровић, Валентина Костовић, 
Сања Ранковић  
 
9. Наташа Јовановић, Ана 
Витошевић Марковић, Невенка 
Ђурђевић, Милена Николић, 
Надица Цогољевић, Маријана 
Петровић, Валентина Костовић, 
Сања Ранковић 
 
10. Наташа Јовановић, Ана 
Витошевић Марковић, Невенка 
Ђурђевић, Милена Николић, 
Надица Цогољевић, Маријана 
Петровић, Валентина Костовић, 
Сања Ранковић 

 
 
 
6. децембар 2020. 
 
 
 
 
 
 
7. новембар 2020. 
 
 
8. септембар, октобар 2020. - април, јул 
2021. 
 
 
 
 
 
9. септембар 2020., август 2021. 
 
 
 
 
 
 
10.  децембар 2020. , јун 2021. 
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11. Активности одређивања делова дана на 
основу оријентира из свакодневног живота 
 
 
 
 
12. Активности за логичко математичке 
способности, разликовања геометријских 
тела и њихових карактеристика 
 
 
 
 
13. Занимања кроз имитацију, практичне  и 
драмске игре 
 
 
 
 
 
14. Афирмација рада вртића кроз: 
1)флајер о раду вртића 
2) инфо панои испред радних соба 
 
15. Активности Клуба родитеља и 
васпитача 
1)флајер са програмом рада Клуба 
родитеља и васпитача 
(простор за размене родитеља-дељење 
страхова, брига, састанци подршке и 
социјализације, повезивање,..) 
2)тематски састанак Клуба родитеља и 

 
11. Наташа Јовановић, Ана 
Витошевић Марковић, Невенка 
Ђурђевић, Милена Николић, 
Надица Цогољевић, Маријана 
Петровић, Валентина Костовић, 
Сања Ранковић  
12. Наташа Јовановић, Ана 
Витошевић Марковић, Невенка 
Ђурђевић, Милена Николић, 
Надица Цогољевић, Маријана 
Петровић, Валентина Костовић, 
Сања Ранковић 
 
13. Наташа Јовановић, Ана 
Витошевић Марковић, Невенка 
Ђурђевић, Милена Николић, 
Надица Цогољевић, Маријана 
Петровић, Валентина Костовић, 
Сања Ранковић  
 
14. васпитачи свих васпитних 
група 
 
 
15.  
1)Тим вртића 
 
 
 
 
2) Тим вртића 
 

11.  децембар 2020. 
 
 
 
 
 
 
12. јануар 2021. 
 
 
 
 
 
 
13. фебруар 2021. 
 
 
 
 
 
 
14. септембар 2020. 
 
 
15. 
1) септембар 2020. 
 
 
 
 
2)фебруар 2020. ( online) 
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васпитача. Тема: „Припрема деце за 
полазак у школу“  
-    Анкетирање родитеља за коју су тему 
заинтересовани за следећи састанак 
-Тематски састанак: тема по избору 
родитеља „ Самопоуздање код деце“ 
 
 
 
 
 
 
3) Хуманитарна акција- 
-„ За радост сваког детета“ –прикупљање 
школског прибора, бојанки , сликовница за 
децу из Центра за развој социјалних услуга 
„Књегиња Љубица“ 
-Празничне честитке за децу и одрасле који 
су корисници Центра за развој социјалних 
услуга „ Књегиња Љубица“ 
-Чеп за хендикеп 
 
16. Активности савета родитеља 
 
 
 
17. Имплементирање стратегија тима за 
ране интервенције (за дете и породицу) у 
васпитно образовни рад 
 
 
18. Израда пп, и пи, и иоп-а, 
- /ревизија иоп-а 

 
 
 
-Психолог ПУ „ Ђурђевдан“ 
Александра Пајевић , Наташа 
Јовановић, Ана Витошевић 
Марковић, Невенка Ђурђевић, 
Милена Николић, Надица 
Цогољевић, Маријана Петровић, 
Валентина Костовић, Сања 
Ранковић  
 
3) Васпитачи свих васпитних 
група , Милена Николић- члан 
тима за подршку социјалне 
инклузије деце у систем 
предшколског образовања и 
васпитања 
 
 
 
 
16. Наташа Јовановић, 
представници родитеља свих 
васпитних група 
 
17. члан тима за ране 
интервенције Наташа Јовановић 
и васпитачи Валентина Костовић, 
Сања Ранковић  
 
18. Заменик члана тима за 
инклузивно образовање Наташа 

 
 
-март 2021. ( online) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  
- октобар 2020. 
 
- децембар 2020. 
 
- септембар, децембар 2020. ,април, 
август 2021. 
 
 
 
16. септембар 2020., 
децембар 2020.- online, април 2021. - 
online 
 
17. октобар 2020. - јун 2021. 
 
 
 
 
18. октобар 2020.март 2021. 
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19. Онлајн сарадња са родитељима путем 
мејла 
 
 
 
 
 
20. Демонстрација вештина , знања и 
умења деце: приредбе, радионице,  
 
 
 
 
21. Клуб родитеља и васпитача-размена 
деце, породице и вртића:  
1)  Кућице за птице,  
 
 
2) Игре из детињства,  
 
 
 
3) Дан изазова 
 

Јовановић, Весна Ранковић, 
Маријана Божанић, Валентина 
Костовић, Сања Ранковић, 
Надица Цогољевић, Маријана 
Петровић, Милена Николић, 
Невенка Ђурђевић, Ана 
Витошевић Марковић, Славица 
Петровић 
 
19. Наташа Јовановић, Ана 
Витошевић Марковић, Невенка 
Ђурђевић, Милена Николић, 
Надица Цогољевић, Маријана 
Петровић, Валентина Костовић, 
Сања Ранковић 
 
20. Наташа Јовановић, Ана 
Витошевић Марковић, Невенка 
Ђурђевић, Милена Николић, 
Надица Цогољевић, Маријана 
Петровић, Валентина Костовић, 
Сања Ранковић  
21.  
1)Милена Николић, Невенка 
Ђурђевић 
 
2)Надица Цогољевић, Маријана 
Петровић, Валентина Костовић, 
Сања Ранковић 
 
3)Наташа Јовановић, Ана 
Витошевић Марковић 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. октобар  2020. – јун2021. 
 
 
 
 
 
 
 
20. децембар 2020., март 2021. ( online) 
 
 
 
 
21. 
 
1)новембар 2020. ( активност није 
реализована  због епидемиолкошке 
ситуације) 
2)јануар 2021. ( online) 
 
 
 
3)фебруар 2021.( online) 
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22. Зимовање, летовање 
 
 
23. Родитељски састанци –квартално 
 
 -информисање родитеља о раду тима за 
заштиту од злостављања, занемаривања и 
насиља на нивоу установе-подела флајера 
 
 
 
 
24. Организоване активности за превенцију 
насиља:  
1) књижица лепог понашања 
2)крос 
 
25.Сарадња са широм друштвеном 
заједницом (Посета биоскопу, позоришту, 
школи, библиотеци ) 
 
 
 
26.Грађење заједништва са другим 
вртићима(Шетње до вртића „ Бубамара“ и „ 
Колибри“) 
 
 
27.Обележавање Дана изазова –спортске 
активности  (Шумарице, двориште вртића) 
 

  

 
22. Наташа Јовановић, Ана 
Витошевић Марковић 
 
23. Наташа Јовановић, Ана 
Витошевић Марковић, Невенка 
Ђурђевић, Милена Николић, 
Надица Цогољевић, Маријана 
Петровић, Валентина Костовић, 
Сања Ранковић 
-члан тима за заштиту- Ана 
Витошевић Марковић 
 
24.члан тима за заштиту- Ана 
Витошевић Марковић 
 
 
25. Наташа Јовановић, Ана 
Витошевић Марковић, Невенка 
Ђурђевић, Милена Николић, 
Надица Цогољевић, Маријана 
Петровић, Валентина Костовић, 
Сања Ранковић 
 
26. Ана Витошевић Марковић, 
Наташа Јовановић 
 
 
 
27.Валентина Костовић, Сања 
Ранковић, Маријана Петровић, 
Надица Цогољевић, Милена 
Николић, Невенка Ђурђевић, 

 
22. јануар 2020., мај 2021.( активност није 
реализована  због епидемиолкошке 
ситуације) 
23. септембар 2020., децембар 2020. -
март 2021. , ( online), јун 2021. 
- септембар 2020. 
 
 
 
 
 
 
24. 
1)септембар 2020. 
2)октобар 2020. 
 
25. у току године 2020. – 2021. , 
активност није реализована због 
епидемиолошке ситуације 
 
 
 
 
26. јул- август 2021., активност није 
реализована због епидемиолошке 
ситуације 
 
 
27. јун 2021. 
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28.Игре иистраживачке активности у 
природи.  
 
 
 
 
 
29. Организоване активности за превенцију 
насиља:  
- Игре без граница 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.Припрема приправника и почетника за 
рад 
 
31.Састанци тима вртића 

Наташа И. Јовановић, Ана 
Витошевић Марковић 
  

28. Валентина Костовић, Сања 
Ранковић, Маријана Петровић, 
Надица Цогољевић, Милена 
Николић, Невенка Ђурђевић, 
Наташа И. Јовановић, Ана 
Витошевић Марковић 
  

29. Валентина Костовић, Сања 
Ранковић, Маријана Петровић, 
Надица Цогољевић, Милена 
Николић, Невенка Ђурђевић, 
Наташа И. Јовановић, Ана 
Витошевић Марковић 

 
- Валентина Костовић, Сања 
Ранковић, Маријана Петровић, 
Надица Цогољевић, Милена 
Николић, Невенка Ђурђевић, 
Наташа И. Јовановић, Ана 
Витошевић Марковић 

 
30.члан Тима ментора,  Невенка 
Ђурђевић приправници Маријана 
Божанић 
31.тим вртића 

 
 
 
28. јул 2021. 
 
 
 
 
 
 
29. јануар –мај 2021. 
 
 
 
 
 
 
- јун 2021. 
 
 
 
 
 
 
30. током године  
 
 
31. последња среда у месецу ,  
септембар 2020. -јун 2021. 

ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД (припремно предшколски програм-ППП, ЧППП) 

Активност Носиоци активности Динамика 

1. Активности са ватрогасцима (показна 
вежба) 

1. васпитачи предшколске и чпп 
васпитне групе 

1. новембар 2020.  Активност није 
реализована због епидемиолошке 
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2. Активности са саобраћајном полицијом ( 
брига о безбедности деце у саобраћају, 
упознавање са правилима понашања у 
саобраћају, упознавање са превозним 
средствима које полиција користи у раду)  
 
 
3. Активности разврставања отпада, 
рециклирање, израда играчака од 
рециклажног материјала, учешће на еко 
фестивалу,Представа: „Чиста средина, 
здрава околина“ 
 
4. Активности за развој фине моторике кроз 
рад са ликовним материјалима 
 
 
 
 
 
5. Учешће на ликовним конкурсима 
 
 
 
 
 
6. Сарадња са широм друштвеном 
заједницом(школи, библиотеци, школској 
библиотеци и другим просторним 
целинама) 
 

 
 
2. Данијела Јосифљевић, 
Далиборка Вељковић 
 
 
 
 
 
3. Данијела Јосифљевић, 
Далиборка Вељковић 
 
 
 
 
4. Данијела Јосифљевић, 
Далиборка Вељковић, Славица 
Петровић, Милица Марковић, 
Ненад Шимшић, Наташа 
Миловановић, Мирослава 
Стевановић  
 
5. Данијела Јосифљевић, 
Далиборка Вељковић, Славица 
Петровић, Милица Марковић, 
Ненад Шимшић, Наташа 
Миловановић, Мирослава 
Стевановић 
6. Ненад Шимшић, Наташа 
Миловановић, Мирослава 
Стевановић 
 
 

ситуације 
2. септембар 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
3. децембар 2020 
 
 
 
 
 
4.септембар2020. - јун 2021. 
 
 
 
 
 
 
5. септембар 2020, -јун 2021 
 
 
 
 
 
6. октобар, децембар 2020., јануар 2021., 
мај, јун 2021. 
 
 
 



 
Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске Установе „Ђурђевдан“ Крагујевац за радну 

2020/2021. годину 

40 
 

7. Активности сарадње са школом 
1) информисање родитеља о развоју 
приоритетних области за припрему за 
школу предшколске деце  
 
 
 
 
2) организација и реализација тематског 
родитељског састанка у форми радионице, 
која има за циљ да оснажи сарадњу између 
родитеља вртића- припрема детета за 
полазак у школу 
3) посета деце млађег основношколског 
узраста деци вртића предшколског узраста 
у оквиру дечије недеље  
4) активности деце  чпп групе и деце 
преподневне смене у школи 
 
 
8. Активности и игре самопоштовања и вере 
у себе 
 
 
 
 
 
9. обележавање новогодишњих и 
традиционалних  празника учествовање на 
фестивалу „ Новогодишња чаролија“ 
 
-приказ дечијих вештина поводом 
Светосавске академије 

7. 
1) Данијела Јосифљевић, 
Далиборка Вељковић, Славица 
Петровић, Милица Марковић, 
Ненад Шимшић, Наташа 
Миловановић, Мирослава 
Стевановић 
 
2)психолошко –педагошка служба 
школе, члан тима за сарадњу са 
локалном средином Милена 
Николић 
 
3) васпитачи предшколске и чпп 
васпитне групе, психолошко-
педагошка служба школе 
4) Ненад Шимшић, Наташа 
Миловановић, Мирослава 
Стевановић 
 
8.  Данијела Јосифљевић, 
Далиборка Вељковић, Славица 
Петровић, Милица Марковић, 
Ненад Шимшић, Наташа 
Миловановић, Мирослава 
Стевановић 
 
9. Данијела Јосифљевић, 
Далиборка Вељковић, 
 
 
- Данијела Јосифљевић, 
Далиборка Вељковић ,Славица 

7. 
1) септембар 2020. 
 
 
 
 
 
 
2) децембар 2020. (активности нису 
реализоване због епидемиолошке 
ситуације) 
 
 
3) октобар 2020. (активност нису 
реализоване због епидемиолошке 
ситуације) 
4) децембар 2020. 
 
 
 
8. септембар 2020. - јун 2021. 
 
 
 
 
 
 
9. децембар 2020. 
 
 
 
- јануар 2021. 
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10. Изложба кућних љубимаца, 
фотографија, видео запис, смешни видео, 
израда акваријума и брига о кућним 
љубимцима 
 
11. Неговање здравих стилова живота  (Дан 
срца,  
 
 
12. Игре  различитим  материјалима уз 
коришћење разноврсних ликовних техника 
 
 
 
 
 
13. Активности  спортске и  моторичке игре 
у различитим просторним целинама  (радне 
собе, ходници, двориште вртића и 
Шумарице 
 
 
 
14. Књижевност за децу кроз причање 
прича, прикупљање књига, прелиставање 
сликовница и књига, прављење књиге 
 
 

Петровић, Милица Марковић, 
Ненад Шимшић, Наташа 
Миловановић, Мирослава 
Стевановић 
 
10. васпитачи предшколске и чпп 
васпитне групе 
 
 
 
11. Данијела Јосифљевић, 
Далиборка Вељковић и сарадник 
на ПЗЗ Горица Медаковић 
 
12. Данијела Јосифљевић, 
Далиборка Вељковић ,Славица 
Петровић, Милица Марковић, 
Ненад Шимшић, Наташа 
Миловановић, Мирослава 
Стевановић 
 
13. Данијела Јосифљевић, 
Далиборка Вељковић ,Славица 
Петровић, Милица Марковић, 
Ненад Шимшић, Наташа 
Миловановић, Мирослава 
Стевановић 
 
14. Данијела Јосифљевић, 
Далиборка Вељковић ,Славица 
Петровић, Милица Марковић, 
Ненад Шимшић, Наташа 
Миловановић, Мирослава 

 
 
 
 
 
10. новембар 2020. ( активности нису 
реализоване због епидемиолошке 
ситуације) 
 
 
11. септембар 2020. 
 
 
 
12. новембар 2020.- јун 2021. 
 
 
 
 
 
 
13. септембар 2020. – јун2021. 
 
 
 
 
 
 
14. децембар 2020.-јун 2021. 
 
 
 
 



 
Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске Установе „Ђурђевдан“ Крагујевац за радну 

2020/2021. годину 

42 
 

 
 
15. Активности одређивања делова дана на 
основу оријентира из свакодневног живота 
 
 
 
 
 
16. Активности за логичко математичке 
способности 
 
 
 
 
 
17. Занимања кроз имитацију, практичне  и 
драмске игре 
 
 
 
 
 
18. Афирмација рада вртића кроз: 
1)флајер о раду вртића 
2) инфо паное испред радних соба 
 
 
 
 
19.Активности Клуба родитеља и васпитача 
1)флајер са програмом рада клуба 
родитеља и васпитача 

Стевановић 
 
15. Данијела Јосифљевић, 
Далиборка Вељковић,Славица 
Петровић, Милица Марковић, 
Ненад Шимшић, Наташа 
Миловановић, Мирослава 
Стевановић 
 
16. Данијела Јосифљевић, 
Далиборка Вељковић ,Славица 
Петровић, Милица Марковић, 
Ненад Шимшић, Наташа 
Миловановић, Мирослава 
Стевановић  
 
17. Данијела Јосифљевић, 
Далиборка Вељковић ,Славица 
Петровић, Милица Марковић, 
Ненад Шимшић, Наташа 
Миловановић, Мирослава 
Стевановић 
 
18. Данијела Јосифљевић, 
Далиборка Вељковић ,Славица 
Петровић, Милица Марковић, 
Ненад Шимшић, Наташа 
Миловановић, Мирослава 
Стевановић  
 
19. 1)Данијела Јосифљевић, 
Далиборка Вељковић ,Славица 
Петровић, Милица Марковић, 

 
 
15. децембар 2020. 
 
 
 
 
 
 
16. септембар 2020. -мај 2021. 
 
 
 
 
 
 
17. фебруар 2021. 
 
 
 
 
 
 
18. септембар 2020. 
 
 
 
 
 
 
19.  
1) септембар 2020. 
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(простор за размене родитеља,-дељење 
страхова, брига, састанци подршке и 
социјализације, повезивање,..) 
2)тематски састанак Клуба родитеља и 
васпитача, тема „Припрема деце за полазак 
у школу“-анкетирање родитеља за коју су 
тему заинтересовани за следећи састанак 
 
 
 
-Тематски састанак: тема по избору 
родитеља „ Самопоуздање код деце“ 
 
 
 
 
 
 
3) хуманитарна акција- 
-„За радост сваког детета“ –прикупљање 
школског прибора, бојанки , сликовница за 
децу из Центра за развој социјалних услуга 
„Књегиња Љубица“ 
-Празничне честитке за децу и одрасле који 
су корисници Центра за развој социјалних 
услуга „ Књегиња Љубица“ 
-Чеп за хендикеп 
 
 
20. Активности савета родитеља 
 
 
 

Ненад Шимшић, Наташа 
Миловановић, Мирослава 
Стевановић  
 
2) стручна служба ОШ. 
„Станислав Сремчевић“, 
васпитачи Данијела Јосифљевић, 
Далиборка Вељковић ,Славица 
Петровић, Милица Марковић, 
Ненад Шимшић, Наташа 
Миловановић, Мирослава 
Стевановић 
- психолог ПУ „ Ђурђевдан“ 
Александра Пајевић, вапитачи 
Данијела Јосифљевић, Далиборка 
Вељковић ,Славица Петровић, 
Милица Марковић, Ненад 
Шимшић, Наташа Миловановић, 
Мирослава Стевановић 
3) Данијела Јосифљевић, 
Далиборка Вељковић ,Славица 
Петровић, Милица Марковић 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. руководилац Наташа 
Јовановић,  представници 
родитеља предшколске и чпп 

 
 
 
 
2) фебруар 2021.( online) 
 
 
 
 
 
 
-март 2021.( online) 
 
 
 
 
 
 
 
3) октобар2020. 
 
 
 
- децембар 2020. 
 
 
- септембар, децембар 2020. ,април, 
август 2021. 
 
 
20. октобар 2020. 
јануар, април 2021. 
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21. Израда пп и пи и иоп-а- /ревизија  
 
 
 
22.Онлајн сарадња са родитељима  
 
 
 
23. Демонстрација вештина , знања и 
умења деце: приредбе, радионице,  
 
 
 
 
 
24.Клуб родитеља-размена деце, породице 
и вртића: 
- еколошке играчке 
 
 - Светски дан шума 
 
 - Дан планете Земље 
 
25. Зимовање, летовање 
 
 
 
26.Родитељски састанци -квартално -
информисање родитеља о раду тима за 
заштиту од злостављања, занемаривања и 
насиља на нивоу установе-подела флајера 
 
 

група из вртића  
21. Заменик члана тима за 
инклузивно образовање Наташа 
Јовановић, Славица Петровић 
 
22. Данијела Јосифљевић, 
Далиборка Вељковић ,Славица 
Петровић, Милица Марковић, 
Ненад Шимшић 
23. Данијела Јосифљевић, 
Далиборка Вељковић ,Славица 
Петровић, Милица Марковић, 
Ненад Шимшић, Наташа 
Миловановић, Мирослава 
Стевановић 
 
24. 
-Данијела Јосифљевић, 
Далиборка Вељковић 
- Славица Петровић, Милица 
Марковић 
-Славица Петровић, Милица 
Марковић 
 
25. васпитачи предшколске и чпп 
групе 
 
 
26. Данијела Јосифљевић, 
Далиборка Вељковић ,Славица 
Петровић, Милица Марковић, 
Ненад Шимшић, Наташа 
Миловановић, Мирослава 

 
21. октобар 2020. 
 
 
 
22. децембар 2020. 
 
 
 
23. децембар 2020. 
 
 
 
 
 
 
24. 
-фебруар 2021. 
 
 
- март2021. 
 
-април 2021. 
 
25. јануар 2020.,мај 2021.( Активност није 
реализована због епидемиолошке 
ситуације)  
 
26. септембар 2020.,  
децембар 2020. –март 2021. Online, јун 
2021. 
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27.Организоване активности за превенцију 
насиља:  
1) књижица лепог понашања 
2)крос 
3)игра без граница  
 
 
 
28. Документовање постигнућа 
29. Квалитетни сценарији и радионице се 
документују електорнски и у регистратору 
вртића, Тимова и Актива  
30.  На основу израђене базе синопсиса 
васп.и мед. сестре-васп.организују опште 
тематске састанке са родитељима, на нивоу 
вртића  
31. Увид и анализе презентованих примера 
инспиративне праксе  
32.Припрема приправника и почетника за 
рад 

 

Стевановић 
 
27. 
1) Данијела Јосифљевић, 

Далиборка Вељковић 
2) Данијела Јосифљевић, 

Далиборка Вељковић 
3)Данијела Јосифљевић, 
Далиборка Вељковић 

 
28.тим вртића 
29.  Представници РЈ „Зека“  
 
 
30.  Васпитачи, мед. сестре-
васпитачи, из вртића: „Зека“ и 
стручни сарадници  
 
31.  Тим вртића 
 
32. Ментор Невенка Ђурђевић, 
приправник Далиборка Вељковић 

 
 
27. 
1)септембар 2020. 
 
2)октобар 2020. 
 
3)јун 2021. 
 
 
28. септембар 2020. - јун 2021. 
29. септембар 2020. - јун 2021. 
 
 
30. активност није реализована због 
епидемиолошке ситуације   
 
 
31.септембар 2020. -мај 2021. 
 
32. Током године 

 
Вртић „Зека“ је планиране активности у радној 2020/2021.години реализоваона основу Развојног плана ПУ „ 

Ђурђевдан“, Годишњег плана рада П.У. „Ђурђевдан“, Годишњег плана рада вртића, препоручених мера Тима за 
самовредновање. Што се тиче периода адаптације деце на вртић, план адаптације направљен са породицом на 
првом родитељском састанку није реализован због епидемиолошке ситуације (боравак родитеља са децом у 
групи), већ су деца остајала у почетку краће па све дуже време, што је допринело доброј и лакој адаптацији деце, 
најчешће јасленог, млађе-вртићког  и припремно-предшколског узраста. У васпитно-образовном процесу у вртићу 
„Зека“ посебан акценат је био: 

- На пружању подршке деци и породици и онлајн путем-јачањем дигиталних компетенција запослених ради 
остваривања квалитетније онлајн сарадње са породицама али и ради мотивисања за активније учешће родитеља 
и чланова породице у планирању активности.Сарадња са породицом, нарочито у периоду адаптације а кроз 



 
Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске Установе „Ђурђевдан“ Крагујевац за радну 

2020/2021. годину 

46 
 

организоване различите начине комуникације-писана,индивидуални састанци са родитељима итд., онлајн 
извештавање о напредовању деце у епидемиолошки ограниченим условима- кроз креативни приступ путем 
презентација, филмова и прича упућених родитељима као и заједничко опремање предпростора радних соба као 
нових просторних целина; 

- На сарадњи вртића и  породице уорганизацији физичке средине за учење и материјалима(уређење ходника 
као нових простора за игру, природним и амбалажним материјалима и сл.),сарадња четворочасовних припремно-
предшколских група ван седишта вртића са локалном средином ( традиционална манифестација „Селу у походе“) 

- На  активностима  Клуба родитеља и васпитача-кроз теме према интересовању родитеља: „Дете, игра, развој 
и учење“-сарадња са стручном службом О.Ш.“Станислав Сремчевић“ (јануар 2021.), анкетирани су родитељи о 
теми за коју су заинтересовани, највише заинтересованих је било за тему „ Самопоштовање код деце“. Тим вртића 
је у сарадњи са психологом ПУ „ Ђурђевдан“ проследио родитељима презентацију на изабрану тему, а дискусија 
је омогућена путем мејла вапитача .Осим тога, тим вртића је реализовао више превентивних активности у свим 
васпитним групама, из области заштите дечјих права и заштите деце од насиља и дискриминације, по препоруци 
тима за заштиту установе. Такође, неколико активности породице и вртића било је и организовање хуманитарних 
акција за децу и одрасле смештене у Центру за развој социјалних услуга Кнегиња Љубица (прибор за игру и учење 
и празничне честитке)  и сл.;  

 
Подносилац извештаја: 

Члан тима вртића „Зека“ Валентина Костовић 
Руководилац вртића „Зека“ Наташа Јовановић 
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3.4 Годишњи извештај вртића “Невен”, за период од 01.09.2020. до 31.08.2021.године 

 

АДАПТАЦИЈА 

Активност Носиоци активности Динамика 

- Родитељски састанци, као и 
индивидуални разговори са 
родитељима чија се деца први пут 
укључују у вртић. 

- Јаслени узраст август,септембар 2020. 
Индивидуални разговори на 
заказивање у договору са 
родитељима 
 
Општи родитељски састанак крајем 
августа и 4 родитељска састанка у 
току радне године (онлајн због 
епидемиолошке ситуације). 

- Упитници за родитеље “Упознајемо 
се” 

- 
Јаслениузрастродитељи,мед.сестре-
васпитачи 

септембар 2020. 

- Васпитачи који су од септембра 
преузели старију јаслену групу –од 
септембра млађа васпитна, током 
лета су радили са том децом због 
лакше адаптације, упознавања деце 
и родитеља. 

- Мед.сестре-васпитачи, васпитачи и 
деца старијих јаслених група 

јул-август 2020. 

- Родитељски састанци 
 
 

- Васпитачи млађих васпитних група, 
родитељи 

септембар,одржан у дворишту 
вртића; 
децембар 2020.он лајн 
март и јун 2021. 

- Индивидуални разговори са 
родитељима, уз присуство 
руководиоца, дефектолога,где су 
деца са лек.документацијом, 
уписана у вртић од септембра 2020. 

- Руководилац, 
дефектолог,родитељ, васпитач, 
мед.сестра-васпитач,члан ТИО- на 
нивоу вртића-Јасминка Радовановић 
 

септембар  2020. 
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- Адаптација простора, у складу са 
поребама деце, њиховим 
могућностима.У складу са 
препорученим епидемиолошким 
мерама. 

 
- Руководилац вртића, мед.сестре на 
пзз 

 
 
септембар 2020. 

- Родитељски састанци у чппп-у 
 

- Руководилац вртића, 
Васпитачи у чппп-у 

август 2020. 
септембар, децембар 2020. 
март , јун 2021. 

- Укључивање деце која су 
претходних година боравила у 
радионицама, играоници, у 
адаптацију 

- Васпитачи у чппп-у,деца септембар 2020. 
октобар 2020. 

*Структуирање просторних целина у 
собама, ходника и других простора у 
складу са правилником о ближим 
условима и критеријумима физичке 
средине 

- Тим вртића Од септембра 2020. и даље током 
2021. 

- Адаптација и реадаптација деце 
која нису дуже време долазила у 
вртић због епидемиолошке 
ситуације 

- Јаслице-мед.сестре-васпитачи 
- Васпитачи- целодневни боравак 
- Васпитачи -деца у чппп-у 

од марта 2021. 

- Индивидуални разговори 
 (мед.сестре-васпитачи и родитељи 
и  васпитачи-родитељи) у циљу 
боље адаптације деце на вртић која 
нису дуго долазила или сада први 
пут долазе у вртић 

- Васпитачи, мед.сестре-васпитачи, 
родитељи 

март - август 2021. 

ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД (програм неге и вор-а са децом узраста од шест месеци до три године ) 

Активност Носиоци активности Динамика 

- Упознајемо се (адаптација) и 
родитељски састанци 

- Мед.сестре-васпитачи, 
руководилац вртића 

- август, септембар 2020. 

- Васпитно-образовно Веће - Директорка ПУ, Пом.дирек.за 
вор,стручни сарадници и сарадници, 

10.09.2020. 
19.03.2021. он лајн  
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Координатори Тимова и Актива јун 2021. 

- Тим васпитача, мед.сестара-
васпитача и мед.сестара на пзз 
 

- Руководилац вртића, васпитачи, 
мед.сестре-васпитачи, мед.сестре 
не пзз 

30.09.2020. 
28.10.2020.год. 
29.10.2020.год. 
25.11.2020.год. 
24.12.2020.год. 
24.02.2021.год. 
31.03.2021.год. 
28.04.2021.год. 
26.05.2021.год. 
23.06.2021.год. 

- Родитељски састанци 
 

- Мед.сестре-васпитачи у јаслицама децембар  2020. онлајн 
март 2021. онлајн 
јун 2021. 

- “То сам ја-то си ти” - Мед.сестре-васпитачи, деца октобар 2020. 

- “Ове лепе дарове јесен нам је 
дала”, Дечја недеља 

-Мед.сестре-васпитачи, деца октобар2020. 

- Светски дан чистих руку - Мед.сестре-васпитачи, деца 15.10.2020. 

- Светски дан здраве хране 
Презентација мед.сестара на пзз 

- Мед.сестре-васпитачи, деца, 
мед.сестре на пзз 

16.10.2020. 

- „Животињски свет” - Мед.сестре-васпитачи, деца новембар 2020. 

- “Празници нам стижу” - Мед.сестре-васпитачи, деца децембар 2020. 

- “Ја сам јунак ове приче”игре улога, 
занимања људи 

- Мед.сестре-васпитачи, деца јануар, фебруар 2021. 

- „Осећам –осећаш“ - Мед.сестре-васпитачи , деца март 2021. 

- „Породично благо“ - Мед.сестре-васпитачи , деца, 
Са родитељима сарадња он лајн 
преко вибер група 

март 2021. 

- „Сунце греје све се смеје“ - Мед.сестре-васпитачи , деца април 2021. 
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- „Светски дан здравља“ 
 

- Мед.сестре-васпитачи, сарадња са 
мед.сестрама на пзз 

7.април 2021. 

- „Ускршње радости“ - Мед.сестре-васпитачи , деца 28.април 2021. 

- „Ливада нас позива да нам тајне 
открива“ 

- Мед.сестре-васпитачи , деца мај 2021. 

- „Међународни дан породице“ 
 
 

- Мед.сестре-васпитачи , деца, 
Сарадња са родитељима он лајн 
преко вибер групе 

Од 10. до 14.05.2021. 

- „Путујемо-бродићима, чамцима, 
бродом, игре са водом 

- Мед.сестре-васпитачи , деца јун 2021.год. 

- Летње игре и активности - Мед.сестре-васпитачи , деца, 
Васпитачи који узимају старије 
јаслене групе од септембра-млађе 
васпитне групе 

јул и август 2021. 

- Усмерене активности 
мед.сестре,приправника уз 
присуство ментора у јаслицама 

- Саша Радишић-приправник, 
Весна Гаљак-ментор 

Од септембра 2020. до фебруара 
2021. 

- Хоризонтална размена-
презентације,стручно усавршавање 
запослених 

- Представник Тима за 
професионални развој-Андреа 
Пантелић, васпитачи, мед.сестре-
васпитачи, мед.сестре на пзз 

Од октобра 2020.до 31.08.2021. 

- Вебинари,учешће у пројектима и 
сл. 

- Представник Тима за 
професионални развој-Андреа 
Пантелић, васпитачи, мед.сестре-
васпитачи, мед.сестре на пзз 

Од октобра 2020.и даље 

- Учешће запослених у раду Тимова 
и Актива на нивоу ПУ. 

- Представници Тимова и 
Актива,њихови заменици 

Од септембра 2020.и даље 

- Састанци Савета родитеља,избор 
представника Савета родитеља 
вртића-испред јаслених група 
- Брошуре за 
родитеље“Предшколска заједница 

- Мед.сестре-васпитачи,родитељи, 
Руководилац вртића 
- Актив јасленог узраста, 
представник на нивоу вртића, 
мед.сестра-васпитач Марина 

септембар 2020. 
октобар 2020.год. 
Онлајн преко вибер групе Савета 
родитеља у 2021. 
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учења“, ЦИПУпитници за родитеље , 
он лајн 

Митровић Од 01.04. до 10.04.2021. 

- Тематски  родитељски -он лајн 
„Самопоуздање код деце“ 

- Александра Пајевић, психолог 
За родитеље, преко вибер група 

01.04.2021. 

- Обука за Нове основе програма 
„Године узлета“, он лајн 
преко платформе ЗУОВ-а 

- Мед.сестре-васпитачи Од 06.04. до 13.05.2021. 

ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД (узраст до 3 године до 5,5 година ) 

Активност Носиоци активности Динамика 

- Адаптација простора и 
прилагођавање деце на радни 
простор,оплемењивање радних 
соба,холова и дворишта у сарадњи 
са родитељима и представницма 
лок.заједнице 
- Садња садница у дворишту вртића, 
седам садница јасена 

- Васпитачи,мед.сестре-васпитачи, 
мед.сестре на пзз,родитељи,деца, 
представници лок.заједнице,чланови 
Савета родитеља на нивоу вртића 

Од септембра 2020. и даље 
 
04.12.2020. 

- Родитељски састанци - Васпитачи,мед.сестре-васпитачи, 
мед.сестре на 
пзз,родитељи,руководилац вртића 

септембар 2020. 
децембар 2020. онлајн 
март 2021. онлајн 
јун 2021. 

- Васпитно-образовно Веће - Директорка ПУ,Пом.дирек.за 
вор,стручни сарадници и сарадници, 
Координатори Тимова и Актива 

10.09.2020. 
19.03.2021. онлајн 
јун 2021. 

- Тим васпитача, мед.сестара-
васпитача и мед.сестара на пзз 

- Руководилац вртића, васпитачи, 
мед.сестре-васпитачи, мед.сестре на 
пзз 

30.09.2020.год. 
28.10.2020.год. 
29.10.2020.год. 
25.11.2020.год. 
24.12.2020.год. 
24.02.2021.год. 
31.03.2021.год. 
28.04.2021.год. 
26.05.2021.год. 
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23.06.2021.год. 

- Сарадња са дефектологом  у вези 
детета са лек.документацијом, 
индивидуални разговор са 
родитељима 

- Руководилац вртића, васпитачи, 
дефектолог,члан ТИО на нивоу вртића 
- Јасминка Радовановић 

13.10.2020. 

- Дечја недеља,Превентивне 
активности, сарадња са 
представником Тима против 
насиља,занемаривања и 
злостављања 
„Цртам,шарам, своју слику стварам” 

- Представник Тима против насиља на 
нивоу вртића-Марина Петровић, 
васпитачи старије васпитне групе 1 
 (Снежана Павловић, Нела Алказ)и 
деца 

Прва недеља октобра 

- Међународни дан толеранције 
“Откључај толеранцију” 
сарадња са представником Тима 
против насиља,занемаривања и 
злостављања 

- Представник Тима против насиља на 
нивоу вртића-Марина Петровић, 
васпитачи старије васпитне групе 1 
 (Јасминка Мијаиловић,Марија 
Милосављевић)и деца 

15.11.2020. 

- Сарадња са стручним сарадником 
–психологом,индивидуални разговор 
са родитељима, дечака са 
лек.документацијом  

- Александра Пајевић,психолог, 
васпитачице Јасминка М. , Марија М. 
И родитељи дечака Н.В. 

13.11.2020. 

- “Празници нам стижу” 
“Традиција и обичаји” 

- Васпитачи, деца 
 

децембар 2020. 
јануар 2021. 

- “Занимања људи-имитативне игре” - Васпитачи,деца фебруар 2021. 

- Обележавање Међународног дана 
шале 

- Деца млађих, средњих и старијих 
васпитних група, васпитачи 

01.04.2021. 

- „Ускршње радости“ - Деца млађих, средњих и старијих 
васпитних група, васпитачи 

27. и 28.04.2021. 

- Хоризонтална размена-
презентације,стручно усавршавање 
запослених 

- Представник Тима за професионални 
развој-Андреа Пантелић, васпитачи, 
мед.сестре-васпитачи, мед.сестре на 
пзз 

Од октобра 2020. до 31.08.2021. 

- Вебинари,учешће у пројектима и 
сл. 

- Представник Тима за професионални 
развој-Андреа Пантелић, васпитачи, 

Од октобра 2020. до 31.08.2021. 
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мед.сестре-васпитачи, мед.сестре на 
пзз 

- Учешће запослених у раду Тимова 
и Актива на нивоу ПУ 

- Представници Тимова и 
Актива,њихови заменици 

Од септембра 2020.до 31.08.2021. 

- Састанци Савета родитеља,избор 
представника Савета родитеља 
вртића 

- Васпитачи,родитељи, 
Руководилац вртића 

септембар 2020. 
октобар 2020. 
Он лајн  преко вибер групе у 2021. 

- Тематски  родитељски –он лајн 
„Самопоуздање код деце“ 

- Александра Пајевић, психолог 
За родитеље, преко вибер група 

01.04.2021. 

- Брошуре за 
родитеље“Предшколска заједница 
учења“, ЦИП 
Упитници за родитеље , он лајн 

- Актив узраста деце од 3 до 5,5 год. 
представник на нивоу вртића Весна 
Стевић, заменик Марија 
Милосављевић 

Од 01.04. до 10.04.2021. 
 

- Обука  за васпитаче он лајн 
„Квалитет различитих програма 
предшколског васпитања и 
образовања 

- Васпитачице: 
Марина Жаревац 
Мирјана Глишовић 

Од 03.03. до 24.03.2021.  

- Вебинар „Дискриминација“у оквиру 
пројекта „Заједно од раног узраста“ 

- Васпитачице: 
1.Марина Жаревац 
2.Мирјана Глишовић 
3.Зорица Игњатовић 

01. и 02.март 2021. 

- Ликовни кнкурс „Лепота је у 
различитости“ 

- Деца вртића април 2021. 

- Акредитована он лајн обука 
„Живети различитости у вртићу“ 

Васпитачице : 
1.Андреа Пантелић 
2.Зорица Игњатовић 
3.Марина Жаревац 

Од 16.04. до 24.04.2021. 

- Вибер радионице са родитељима 
на тему „Једнаки а различити“ 
 

- Представник Тима за социјалну 
инклузију - Марина Жаревац, васпитач 
Родитељи, деца-путем вибер група 

март 2021. 

- Обележавање Међународног дана 
породице 
 

- Превентивна активност, у сарадњи 
са представником Тима за превенцију 
ДНЗЗ-Марина Петровић, васпитачи 

од 10.05. до 14.05.2021. 
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средње васпитне групе 2, Наташа К. и 
Андреа П. , деца и родитељи-он лајн 
преко вибер групе 

- Дан пелцера-еколошка активност 
 

- Васпитачи и деца средњих васпитних 
група 

28.05.2021. 

- Посета вртићу, обилазак васпитних 
група, деце са додатном подршком 
 
- Посета и обилазак група у чппп-у 
Чумић и Шењ 

- Психолог Александра Пајевић 
Пом.дирек.за вор  Љиљана Јоргић 
Руководилац вртића 
-Психолог Александра Пајевић 
Пом.дирек.за вор  Љиљана Јоргић 

09.04.2021. 
14.05.2021. 
 
22.04.2021. 

- Посета психолога вртићу, 
обилазак деце са 
лек.документацијом 

- Александра Пајевић, психолог 
Руководилац вртића 

23.04.2021. 

- Обука за Нове основе програма 
„Године узлета“, он лајн 
преко платформе ЗУОВ-а 

- Васпитачи Од 06.04. до 13.05.2021. 

ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД (припремно предшколски програм –ППП,ЧППП) 

Активност Носиоци активности Динамика 

- Родитељски састанци - Васпитачи, руководилац 
вртића,мед.сестре на пзз,родитељи 

септембар 2020. 
децембар 2020.он лајн 
март 2021.он лајн 
јун 2021. 

- “За игру је потребна слога” 
Подсећање на правила понашања 
после дуже паузе услед ковида 

- Васпитачи 
предшколских група , целодневни и 
чппп 

септембар 2020. 
септембар 2020. 

- “По чему смо слични, по чему 
различити” 

- Васпитачи,деца-целодневни и чппп септембар 2020. 

- “Јесењи карневал”-најава почетка 
јесени 

- Васпитачи, деца,предшколских 
група целодневни 

23.09.2020. 

- “Светски дан срца” - Васпитачи,деца- целодневни и 
чппп 
- Мед.сестре на пзз 

29.09.2020. 

- Васпитно-образовно Веће - Директорка ПУ,Пом.дирек.за 10.09.2020. 
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вор,стручни сарадници и сарадници, 
Координатори Тимова и Актива 

19.03.2021.он лајн 
јун 2021. 

- Тим васпитача, мед.сестара-
васпитача и мед.сестара на пзз 

- Руководилац вртића, васпитачи, 
мед.сестре-васпитачи, мед.сестре 
на пзз 

30.09.2020.год. 
28.10.2020.год. 
29.10.2020.год. 
25.11.2020.год. 
24.12.2020.год. 
24.02.2021.год. 
31.03.2021.год. 
28.04.2021.год. 
26.05.2021.год. 
23.06.2021.год. 

- Дечја недеља 
“Подељена срећа два пута је већа” 

- Васпитачи деца, ппп-целодневни, 
чппп 

Прва недеља октобра 2020. 

- Презентација на тему “Здрава 
храна” 

- Мед.сестре на пзз 
- Васпитачи деца, ппп-целодневни, 
чппп 

15.и 16.10.2020. 

- Ликовни конкурс за децу на тему : 
“Саобраћај и ја” 

- Деца, ппп-целодневни, чппп октобар 2020. 

- Хуманитарна акција из 
Сенте,ликовна активност “Мој 
шарени свет” 

- Деца, ппп-целодневни, чппп 22.10.2020. 

- Сарадња са Црвеним крстом и 
представницима саобраћајне 
полиције из КГ-а 
Предавање о безбедности деце у 
саобраћају, о улози Црвеног крста 

- Деца предшколских група –
целодневног боравка, васпитачи 
- Деца предшколских група –
целодневног боравка, васпитачи 

20.10.2020. 
 
 
20.10.2020. 

- Обука за он лајн радионице преко 
ЦИП-а  
“Снажни од почетка –Дајемо им 
крила” 

- Васпитачице : 
Марина Жаревац - целодневни 
Мирјана Глишовић-чппп 

Од октобра 2020. 

- “Прича о животињама” 
 

- Деца, ппп-целодневни, 
чппп,васпитачи 

новембар 2020. 
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“Зима стиже,снег је ближе” - Деца, ппп-целодневни, 
чппп,васпитачи 

децембар 2020. 

- Садња дрвећа-јасен у дворишту 
вртића 

- Представници наше установе, 
родитељи, представници 
лок.заједнице, Представници Савета 
родитеља вртића, руководилац 
вртића, деца, васпитачи,мед.сестре 
на пзз 

 
04.12.2020. 

- Учешће деце на Петом Еко 
фестивалу,одржаном он лајн због 
епидемије ковид 

- Деца предшколске групе, 
васпитачице Радица Шекуларац 
Томић, Љиљана Ђукић,Еко тим-
представникРадица Ш.Томић, 
ЦЕООР-представници лок.заједнице 

Од 11.12.до 18.12.2020. на You-tube 

- Родитељски састанци,он лајн - Васпитачи,родитељи децембар 2020. 

- “Новогодишња чаролија” –он лајн - Деца предшколских група Од 28.12.до 31.12.2020. на сајту 
установе и фб.страници установе 

- “Игром и песмом кроз традицију” - Васпитачи, деца, целодневни,чппп јануар 2021. 

- Приредба за Светог Саву - Деца предшколских група, 
целодневни 

27.01.2021. 

- “Од алата до заната” 
 

- Деца, васпитачи предшколских 
група целодневни и чппп 

фебруар 2021. 

- Осмомартовска приредба –он лајн 
за родитеље 

- Деца и васпитачи у чппп-у при 
ОШ“Ђура Јакшић“ 

08.март 2021. 

- „Посади  свој хлад“ 
Садња јасена у дворишту школе 
„Ђура Јакшић“ 

- Сарадња са представницима 
ОШ“Ђура Јакшић“, васпитачи и деца 
у чппп 

13.04.2021. 

- Обележавање недеље породице 
 

- Презентација васпитача у чппп-у 
при ОШ“Ђура Јакшић“ 
Презентација, вртића „Невен“, 
На основу сарадње са родитељима 
и децом, у вртићу , и преко вибер 
група. 

Од 10.05. до 14.05.2021. 
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- Сарадња са ЈКП“ Шумадија“,Еко 
Тимом на нивоу установе 
„ Европски дан паркова“ 
Посета Пиварском парку 
 
„Лето  у вртићу“ 

Деца предшколске групе 
целодневног боравка, представник 
Еко Тима на нивоу вртића Радица 
Ш.Томић и васпитачица Љиља 
Ђукић, мед.сестра на пзз 
 
Васпитачи, мед.сестре-
васпитачимед.сестре на пзз, деца 

24.05.2021. 
 
 
јул-август 2021. 

- Хоризонтална размена-
презентације,стручно усавршавање 
запослених 

- Представник Тима за 
професионални развој-Андреа 
Пантелић, васпитачи, мед.сестре-
васпитачи, мед.сестре на пзз 

Од октобра 2020.-август 2021. 

- Вебинари,учешће у пројектима и 
сл. 

- Представник Тима за 
професионални развој-Андреа 
Пантелић, васпитачи, мед.сестре-
васпитачи, мед.сестре на пзз 

Од октобра 2020.- август 2021. 

- Учешће запослених у раду Тимова 
и Актива на нивоу ПУ. 

- Представници Тимова и 
Актива,њихови заменици 

Од септембра 2020/21. 

- Састанци Савета родитеља,избор 
представника Савета родитеља 
вртића 

- Васпитачи,родитељи, руководилац 
вртића 

септембар 2020. 
октобар 2020.год. 
У 2021. он лајн преко вибер групе 

- Посета стручних сарадника и 
сарадника ,пом.директора за вор 
чппп-у 

- Пом.дирек.за вор,Милена К. 
Психолог Александра П. 
Сарадник на пзз Милинка Н. 
Референт за безбедност Горан 
Спасић 

17.09.2020.Чумић , Шењ 
 
21.09.2020.при ОШ”Ђ.Јакшић” 
 

- Посета директорке , стручног 
сарадника –психолога чппп-у због 
оперативног плана 

- Зорица Игњатовић, васпитач 
Мирјана Глишовић,васпитач 
Драгица Стевановић,васпитач 

24.09.2020. 

- Посета стручних сарадника и 
сарадника,пом.директора за вор 
вртићу”Невен” 

- Пом.дирек.за вор,Милена К. 
Психолог Александра П. 
Сарадник на пзз Милинка Н. 
Референт за безбедност Горан 

28.09.2020. 
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Спасић 

- Посета сарадника на пзз и 
референта за безбедност вртићу 
“Невен” 

- Сарадник на пзз Милинка Н. 
Референт за безбедност Горан 
Спасић 

20.10.2020. 

- Посета психолога чппп-у 
Чумић,због девојчице која има 
лек.документацију 

- Психолог Александра П, 
Васпитачица Сања Милојевић 

22.10.2020. 

- Посета пом.дирек.за вор чппп-у 
Шењ 

- Пом.дирек.за вор Милена Којић, 
Васпитачица Јована Минић 

29.10.2020. 

- Посета чппп-у Шењ 
 

- Пом.дирек.за вор,Љиљана Јоргић, 
Руководилац вртића Весна Ратинац, 
Мед.сестре на пзз Марина 
Урошевић,Љубинка Милојковић, 
Васпитачица Јована Минић 

04.11.2020. 

- Посета стручног сарадника 
психолога вртићу “Невен” 

- Психолог Александра Пајевић 
 

05.11.2020. 

- Посета стручног сарадника 
психолога вртићу “Невен” 
Индивидуални разговори са 
васпитачима у вези дечака П.Р. 
Индивидуални разговор са мајком 
дечака П.Р.,васпитачима групе, 
руководиоцем вртића 

- Психолог Александра Пајевић 
 
- Психолог Александра Пајевић, 
Руководилац вртића Весна Р. 
Васпитачице Јасминка Р. ,Биљана 
Р. 

15.12.2020. 
 
16.12.2020. 

- Посета пом.директора за вор 
вртићу “Невен” 

- Пом.дирек.за вор Љиљана Јоргић 28.01.2021. 
 

- Обука за запослене за пројекат 
„Снажни од почетка, дајемо им 
крила“ 

- Марина Жаревац, васпитач у 
целодневном,Мирјана Глишовић, 
васпитач у чппп 

Од 21.10.до 26.10.2020.и даље 

- Он лајн обука „Квалитет 
различитих програма предшколског 
васпитања и образовања“ CIP 

- Марина Жаревац, васпитач у 
целодневном 
Мирјана Глишовић, васпитач у чппп 

Од марта 2021. 

- Пројекат „Заједно од раног узраста 
против дискриминације“ 

- Марина Жаревац, васпитач у 
целодневном, 

Од 28.01.2021.и даље 
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 Мирјана Глишовић, васпитач у чппп 

- Тематски  родитељски –он лајн 
„Самопоуздање код деце“ 

- Александра Пајевић, психолог 
За родитеље, преко вибер група 

01.04.2021. 

- Брошуре за 
родитеље“Предшколска заједница 
учења“, ЦИП 
Упитници за родитеље , он лајн 

- Актив  ППП-целодневни, Актив 
Чппп-а,  Марија Срећковић, 
Васиљевић, Мирјана Глишовић 

Од 01.04. до 10.04.2021. 
 

- Обука  за васпитаче он лајн 
„Квалитет различитих програма 
предшколског васпитања и 
образовања 

- Васпитачице : 
Марина Жаревац 
Мирјана Глишовић 

Од 03.03. до 24.03.2021.  

- Вебинар „Дискриминација“у оквиру 
пројекта „Заједно од раног узраста“ 

- Васпитачице : 
1.Марина Жаревац 
2.Мирјана Глишовић 
3.Зорица Игњатовић 

01. и 02.март 2021. 

- Ликовни кнкурс „Лепота је у 
различитости“ 

- Деца вртића април 2021. 

- Радионице „Једнаки а различити“ 
 

- Васпитачи и деца вртића, 
представник Тима за социјалну 
инклузију Марина Жаревац 

април 2021. 

- Акредитована он лајн обука 
„Живети различитости у вртићу“ 

- Васпитачице : 
1.Андреа Пантелић 
2.Зорица Игњатовић 
3.Марина Жаревац 

Од 16.04. до 24.04.2021. 

- Вибер радионице са родитељима 
на тему „Једнаки а различити“ 
 
 

- Представник Тима за социјалну 
инклузију –Марина Жаревац, 
васпитач 
Родитељи , деца-путем вибер група 

март 2021. 

- Посета психолога целодневном 
боравку –вртић 
Индивидуални разговор  са 
родитељима  

- Александра Пајевић, психолог 
 

09.март 2021. 
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- Посета чппп-у  Шењ и Чумић 
 

- Александра Пајевић, психолог, 
Љиљана Јоргић, пом.дирек.за вор 

22.04.2021. 

- „Примери  добре праксе“, 
презентација  за Актив ППП-а  

- Мирјана Глишовић, васпитач у 
чппп-у при ОШ“Ђура Јакшић“ 

мај 2021. 

- Обука за Нове основе програма 
„Године узлета“, он лајн 
преко платформе ЗУОВ-а 

- Васпитачи 
 
 

Од 06.04. до 13.05.2021. 
 

- Радионице на нивоу вртића „Нове 
основе програма –Године узлета“ 

- Радица Шекуларац Томић, 
васпитач, координатор на нивоу 
вртића „Невен“, 
- Стручни сарадник психолог 
Александра Пајевић 
- Васпитачи : Наташа Кањевац, 
Биљана Раденковић и мед.сестра-
васпитач Марина Митровић 

Радионица – у мају 2021. 
Две радионице у јуну 2021. 
Радионица последње недеље 
августа 2021. 

 
Тим  вртића  од септембра 2020.год. до 31.августа 2021.год. придржавао се свих превентивних мера и препорука, 
услед епидемиолошке ситуације изазване вирусом ковид 19. Услед епидемије,  планирање и реализација вор-а 
била је у складу са датим мерама, тако да је већи број планираних активности  везаних за сарадњу са породицом 
реализован он лајн, преко вибер група са родитељима.Долазност деце је такође била променљива током године, 
па су се и планирани садржаји прилагођавали новонасталим ситуацијама. Велики број запослених се током године 
налазио у изолацији, због чланова својих породица, а било је и оних који су били носиоци вируса ковид 19. 
Све што је било у плану , а тиче се активног учешћа свих чланова и представника Тимова и Актива, као и 
Координатора , све је по Годишњем плану ПУ“Ђурђевдан“ и Годишњем плану вртића“Невен“ и реализовано, на  
основу могућности у складу са препорученим мерама.Тим вртића планирао је и пратио препоруке Тима за 
самовредновање, план рада вртића , Развојног плана установе. 
Сваког месеца  организовани су он лајн Тимови вртића, преко вибер групе, где су се подносили  месечни 
извештаји о вор-у  на нивоу свих васпитних група и чппп-а.Такође током године као и кроз рад тима вртића, 
пратиле су се све информације и планови свих Тимова и Актива преко представника ,на нивоу вртића. 
Адаптација је протекла  добро, без тешкоћа, јер је базирана на континуираној сарадњи породице и васпитног 
особља  упркос  епидемиолошкој ситуацији. 
Вртић „Невен“ је изабран као језгро промене, у  имплементацији  Нових основа „Година узлета“, од септембра 
2021.год. Обука за васпитаче и мед.сестре-васпитаче, реализована је због епидемиолошких мера он лајн, преко 



 
Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске Установе „Ђурђевдан“ Крагујевац за радну 

2020/2021. годину 

61 
 

платформе ЗУОВ-а, у периоду од 06.04.2021. до 13.05.2021.год. Очекујемо у наредном периоду реализацију 
планираних радионица везаних за обуку за Нове основе програма, које ће се реализовати до краја августа 
2021.год. Носиоци ових радионица су стручни сарадници и представници васпитача и мед.сестара ,  на нивоу 
вртића. 
Како ове године, родитељи нису могли да се дуже задржавају у вртићу, због епидемије ковид 19, тако је сарадња 
са родитељима остварена кроз он лајн вибер групе.Такође је руководилац вртића, имала сарадњу са Саветом 
родитеља на нивоу вртића, где су сви договори такође реализовани путем вибер групе.  Једна од добрих акција са 
Саветом родитеља била је садња јасена у дворишту вртића, подржана представницима локалне заједнице. 
Сарадња са локалном заједницом се такође остварује кроз заједничке активности и акције, са поштовањем свих 
епидемиолошких мера. Такође родитељи , као и сви учесници у раду вртића, представници лок.заједнице, имали 
су прилику да путем сајта  наше установе као и преко фб старнице, прате сва актуелна дешавања на нивоу 
ПУ“Ђурђевдан“. 
Посебна пажња током године, посвећена је и професионалном усавршавању запослених , где су реализоване кроз 
план Тима за професионални развој, хоризонталне размене са евалуацијом  истих, ради подизања нивоа 
компетенција . 
Како  смо вртић који негује и подржава различитости, тако је током ове године узело учешће  неколико запослених 
у одређеним пројектима и обукама „Живети различитости у вртићу“, онда вебинар „Дискриминација“у оквиру 
пројекта „Заједно од раног узраста.“Затим обука  за васпитаче он лајн „Квалитет различитих програма 
предшколског васпитања и образовања.Одржане су и радионице на тему „Једнаки, а различити“, преко вибер 
група са родитељима. 
Оно што нам предстоји у будућем раду, јесте структуирање и промена простора, формирање просторних целина, 
набавка материјалима за дечју игру и истраживање, сарадња са родитељима, сарадња са представницима 
лок.заједнице, што  је по Новим основама програма –„Године узлета“.  
 

Подносилац извештаја: 
                                                                                                                                               Тим вртића“Невен“ 

                                                                                                                                               Руководилац: 
                                                                                                                                               Весна Ратинац 
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3.5. Годишњи извештај вртића „КОЛИБРИ“за радну 2020/2021. 

АДАПТАЦИЈА 

Реализоване активности  Носиоци активности Динамика 
- Родитељски састанак - Руководилац вртића,м.с.васпитачи из 

свих јаслених група 
Од 25.08.2020. 
до 28.08.2020. 
-децембар 

- Индивидуални разговори - М.с.васпитачи из свих јаслених група, 
васпитачи 
 

-Од 01.09.2020. 
до 22.09.2020. 
од 9:00 до 11:30 
-по потреби 

- Заједничка игра деце и васпитача - М.с.васпитачи из свих јаслених група 
 

Од 01.09.2020. 
 до 30.09.2020. 

- Продужена адаптација - М.с.васпитачи из јаслених група 100 и 101 Од 05.09.2020. -30.09.2020. 
(док постоји потреба) 

- Боравак деце на отвореном - Васпитачи Сваки дан,кад временске 
прилике дозвољавају 

ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД (програм неге и вор-а са децом узраста од шест месеци до 
три године) 

Активност Носиоци активности Динамика 
- Дечја недеља - м.с.васпитачи из јаслених група 201 и 301 05.10.2020. -09.10.2020.  

- „Воће и поврће“ - мeд.сестре.васпитачи октобар 

- Моторичке активности - мeд.сестре.васпитачи Бар једном у свакој недељи 

- Месец правилне исхране - мeд.сестра за ПЗЗ 
-мeд.сестре.васпитачи 

октобар 

- Боравак деце на отвореном - м.с.васпитачи из јаслених група 201 и 301 октобар,новембар 

- „Животиње“ - мeд.сестре.васпитачи новембар 

- Угледне активности - мeд.сестре.васпитачи новембар 

- „Зима“ - мeд.сестре.васпитачи децембар 

- Обележавање нове године - мeд.сестре.васпитачи децембар 

- Причам ти причу-траадиција,бајке - мeд.сестре.васпитачи јануар 2021. 
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- Обележавање дана Светог Саве - мeд.сестре.васпитачи јануар 2021. 

- Занимања - Медицинске сестре васпитачи фебруар 2021. 

- Савет родитеља 
 

- Руководилац вртића,родидељ- 
председник савета 

-10.09.2020. 
-18.02.2021. 

- Осећања - Медицинске сестре васпитачи март 2021. 

- Обележавање 8.марта - Медицинске сестре васпитачи март 2021. 

- Радитељски састанак - Медицинске сестре васпитачи, 
родитељи 

март 2021. 

- Пролеће - Медицинске сестре васпитачи април 2021. 

- Радионица-обележавање 
ускрса,фарбање јаја 

- Медицинске сестре васпитачи, 
 

април 2021. 

- Обележавање дана планете земље - Медицинске сестре васпитачи април 2021. 

- Тематски родитељски 
састанак,вибер групе 

- Васпитачи,психолог Александра Пајевић 02.04.2021. 

- Online обука за увођење нових 
основа програма 

- ЗУУОВ април 2021.-мај 2021. 

- Вода,ваздух,земља,сунце - Медицинске сестре васпитачи мај 2021. 

- Обележавање дана породице - Медицинске сестре васпитачи,родитељи мај 2021. 

- Обележавање дана 
града,установе,вртића 

- Медицинске сестре васпитачи,васпитачи мај 2021. 

- Дан физичке активности - Физиотерапеут,медицинске сестре 
васпитачи,васпитачи 

мај 2021. 

- Родитељски састанак - Медицинске сестре васпитачи,родитељи јун 2021. 

- Лето - Медицинске сестре васпитачи јул,август 2021. 

- Игре на отвореном - Медицинске сестре васпитачи,васпитачи јун 2021. 

- Сарадња са васпитачима - Медицинске сестре васпитачи,васпитачи јун 2021. 

- Упознавање са документом Основе 
програма и основним димензијама 
савремене концепције са освртом на 
физичку средину (просторне целине) 

- Стручни сарадници, Тимови вртића Од јануара 2021. год. 

- Анализа постојећег заједничког 
простора и простора на отвореном у 

- мeд.сестре.васпитачи, Стручни 
сарадници 

Од септембра 2020. до 31. 
августа 2021. 
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односу на критеријуме из Основа 
програма 

- Структуирање просторних целина у 
собама, ходника и других простора у 
складу са правилником о ближим 
условима и критеријумима физичке 
средине у документу ОП. 

- мeд.сестре.васпитачи, Стручни 
сарадници, 

Од септембра 2020. до 31. 
августа 2021. 

- Посматрање активности (игра,  
учење, грађење односа), промена у 
физичкој средини, организовање 
дискусиних група (разговори, 
састанци, стручне дискусије) према  
Правилнику о ближим условима за 
оснивање, почетак рада и обављање 
делатности предшколске установе и 
ОП у свим РЈ и попуњавање 
инструмената 

- Координатор и чланови Тима за 
самовредновање, помоћник директора, 
директор и стручни сарадници 

април 2021. године-август 
2021. 

ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД (узраст од 3 године до 5,5 година) 

Активност Носиоци активности Динамика 
- „Ми  заједно“ 
-Бринемо о свом здрављу(хигијена) 
-У новој соби(појам о себи) 
-У саобраћају 
-У сусрет јесени 
-Беремо јесење плодове 

- Васпитачи септембар 

- Јесењи карневал - Васпитачи 23.09.2020. 

- Родитељски састанак  - Васпитачи -септембар 
-децембар 

- Савет родитеља - Руководилац вртића 10.09.2020. 
18.02.2021. 

- Боравак деце на отвореном - Васпитачи Сваки дан када 
време дозволи 



 
Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске Установе „Ђурђевдан“ Крагујевац за радну 

2020/2021. годину 

65 
 

- Српски  дан шетње - Васпитачи 
 Катарина Јовановић, 
Аница Стојчевска 

12.09.2020. 

- Пројекат “Снажни од почетка-дајмо им 
крила“ 

- Васпитач: Јелена Аритоновић 
Зорица Токић,Биљана Петковић 

Од 28.09.2020. до 
фебруара 2021. 

- „Долази...“ 
-Дечја недеља 
- Воће 
- На њиви и шуми 
-Тегла пуна витамина 

- Васпитачи октобар 

- „Дечија недеља“ 
-Упознавање деце са темом 
- Обојмо свет у наше боје,,-шкраб 
- Дефиле улицама насеља. 
- Музичко покретне игре 
- Такмичарске игре 

- Васпитачи Од 05.10.2020. до 
09.10.2020. 

- „Чисте руке“ - Сестра на ПЗЗ Љиљана Мијуцић 15.10.2020. 

- „Животињски свет“: 
-домаће 
-дивље 
-далеких крајева 
-птице 
-кућни љубимци 

- Васпитачи новембар 

-Дан толеранције - Васпитач: Биљана Петковић 
Члан тима за спречавање злостављања и 
занемаривања 

16.11.2020. 

- Угледне активности - Ментор приправника,васпитач Катарина 
Јовановић 

новембар 

- „Зимске чаролије“ - Васпитачи децембар 

- „Наше народно благо“ - Васпитачи јануар 2021. 

- Традиционалне (спортске) игре - Васпитачи јануар 2021. 

- Обележавање дана посвеђеног Светом 
Сави 

- Васпитачи 27.01.2021. 
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- „Занимања“ - Васпитачи фебруар 2021. 

- Посета пекари - Васпитачи фебруар 2021. 

- Посета апотеци* - Васпитачи фебруар 2021. 

- “Шта осећам и желим” - Васпитачи март 2021. 

- Обележен 8.март-дан жена - Васпитачи март 2021. 

- Обележавање доласка пролећа - Васпитачи 21.03.2021. 

- Посета биоскопу* - Васпитачи март 2021. 

- „Једнаки, а различити“ радионице 
 

- Васпитачи делегирани испред тима 
„Колибри“ у тим за подршку социјалној 
инклузији деце у систему предшколског 
образовања и васпитања 

март 2021. 

- Обележавање светског дана вода - Васпитачи 22.03.2021. 

- “Сунце греје све се смеје” - Васпитачи април 2021. 

- Дан планете земље - Васпитачи 22.04.2021. 

- Тематски родитељски састанак,вибер 
групе 

- Васпитачи ,психолог Александра Пајевић 02.04.2021. 

- Светски дан здравља - Васпитачи 07.04.2021. 

- Учешће у пројекту,,Посади свој хлад,, - Руководилац вртића 09.05.2021. 

- Прослава Ускрса - Васпитачи април 2021. 

- Online обука за увођење нових основа 
програма 

- ЗУУОВ април 2021. -мај 
2021. 

- “Ала је леп овај свет” - Васпитачи мај 2021. 

- Дан породице- радионица,израда плаката - Тим за заштиту од насиља 15.05.2021. 

- Обележавање дана породице - Васпитачи мај 2021. 

- Колибријада- спортске активности - Васпитачи 25.05.2021 

- “У вртићу лепо нам је било” - Васпитачи јун 2021. 

- “Летња авантура” - Васпитачи јул, август 2021. 

- Упознавање са кључним појмовима 
документа ОП 

- Чланови Тима за обезбеђивање квалитета 
и развој установе 

октобар/новембар 
2020.  

- Упознавање са документом Основе 
програма и основним димензијама 
савремене концепције са освртом на 

- Стручни сарадници, Тимови вртића Од јануара 2021.  
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физичку средину (просторне целине) 

- Анализа постојећег заједничког простора и 
простора на отвореном у односу на 
критеријуме из Основа програма* 

- Васпитачи, Стручни сарадници Од септембра 2020. 
до 31. августа 2021. 

- Структуирање просторних целина у 
собама, ходника и других простора у складу 
са правилником о ближим условима и 
критеријумима физичке средине у 
документу ОП. 

- Васпитачи , Стручни сарадници Од септембра 2020. 
до 31. августа 2021. 

- Посматрање активности (игра, учење, 
грађење односа), промена у физичкој 
средини, организовање дискусиних група 
(разговори, састанци, стручне дискусије) 
према  Правилнику о ближим условима за 
оснивање, почетак рада и обављање 
делатности предшколске установе и ОП у 
свим РЈ и попуњавање инструмената. **  

- Координатор и чланови Тима за 
самовредновање, помоћник директора, 
директор и стручни сарадници 

април 2021. -август 
2021. 

ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД ( припремно предшколски програм-ППП, ЧППП) 

Активност Носиоциактивности Динамика 
- „Ми Заједно...“ 
-Одржавамо хигијену 
-Учимо о саобраћају 
- Ширимо другарство 
- Дочекујемо јесен 

- Васпитачи  

- Боравак деце на отвореном - Васпитачи   

- Шетња до Шумарица - Васпитачи Марија Стефановић и 
Тамара Раковић 

 

- Шетња до раскрснице - Васпитачи Марија Стефановић и 
Тамара Раковић 

 

- Јесењи карневал - Васпитачи  

- Родитељски састанак - Васпитачи  

- Петак дан физичких активности - Васпитачи  
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- Светски дан срца - Сестра на ПЗЗ Љиљана Мијуцић  

-„Мириси јесени“ 
-Дечија недеља 
- Воће 
- Поврће 
- Музика је свуда око нас 

- Васпитачи  

- Посета представника црвеног крста и 
саобраћајне полиције 

- Васпитачи  

- Анализа стања дечијих физичких 
способности 

- Васпитачи  

- Дан чистих руку - Сестра на ПЗЗ Снежана Ђордан  

- Дан здраве хране - Васпитачи  

- „Научили смо о саобраћају“ -завршна 
активнос поводом акције „Шта знам о 
саобраћају“ 

- Мирјана Опанчина-васпитач  

,,дечија недеља,, 
-Упознавање деце са темом 
-обојмо свет у наше боје,,-шкраб 
-дефиле улицама насеља. 
-музичко покретне игре 
-такмичарске игре 

- Васпитачи  

- Посета дечијој библиотеци,,Вук Караџић,, - Марија Стефановић и Тамара Раковић  

- Прослеђивање активности деци која не 
долазе у вртић због КОВИД-а 19 

- Васпитачи Јелена Аритоновић и Ана 
Ристивојевић 

 

- „Животињско царство“ 
-домаће 
-дивље 
-далеких крајева 
-птице 
-кућни љубимци 

- Васпитачи  

- Припрема представе за Еко фестивал - Васпитачи:Марија СтефановићТамара 
Раковић 

 



 
Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске Установе „Ђурђевдан“ Крагујевац за радну 

2020/2021. годину 

69 
 

-Дан толеранције - Васпитач: Биљана Петковић 
- Члан тима за спречавање злостављања 
и занемаривања 

 

-Са реализацијом почео пројекат фондације 
„Новак Ђоковић“ 

- Члан тима за социјалну инклузију  

- Посета хиподрому - Васпитачии:Марија СтефановићТамара 
Раковић 

 

- Угледне активности - Ментор васпитачима приправницима  

- „Зимске чаролије“ - Васпитачи  

- Родитељски састанци - Васпитачи  

- Игре на снегу- спортске активности - Васпитачи  

- Учешће на манифестацији   
“Чаролија може да почне”* 

- Васпитачи :Марија СтефановићТамара 
Раковић 

 

- Фестивал Еколошких представа - Васпитачи :Марија СтефановићТамара 
Раковић 

 

- Некад беше, сад се приповеда - Васпитачи  

- Традиционалне (спортске) игре: 
-надвлачење конопца 
-трка у џаковима 

- Васпитачи  

- “Бићу и ја кад порастем“ - Васпитачи  

- Посета пекари - Васпитачи  

- Посета апотеци - Васпитачи  

- Спортска занимања: тренер,балерина... - Васпитачи  

- „Једнаки, а различити“радионице 
 

- Васпитачи делегирани испред тима 
„Колибри“ , тим за подршку социјалној 
инклузији деце у систему предшколског 
образовања и васпитања 

 

- “Шта осећам и желим” - Васпитачи  

- Обележавање 8.марта-дана жена - Васпитачи  

- Обележавање доласка пролећа - Васпитачи  

- Шетња до школе - Васпитачи предшколских група  
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- “Сунце греје све се смеје” - Васпитачи  

- Дан планете земље - Васпитачи  

- Светски дан здравља - Васпитачи  

- Светски дан рома,посета библиотеци 
играчака 

- Васпитачи 08.04.2021. 

- Учешће у пројекту,,Посади свој хлад,, - Руководилац вртића 09.05.2021. 

- Прослава Ускрса - Васпитачи април 2021. 

- Дан књиге,сликовница „Деца нам причају“ - Васпитачи 02.04.2021. 

- Тематски родитељски састанак,вибер 
групе 

- Васпитачи ,психолог Александра 
Пајевић 

02.04.2021. 

- Online обука за увођење нових основа 
програма 

- ЗУУОВ април 2021. -мај 2021. 

- “Ала је леп овај свет” - Васпитачи мај 2021. 

- Дан породице- радионица,израда плаката - Тим за заштиту од насиља мај 2021. 

- Обележавање дана породице - Васпитачи мај 2021. 

- Светски дан пчела - Васпитачи мај 2021. 

- Колибријада- спортске активности - Васпитачи мај 2021. 

- “У вртићу лепо нам је било” - Васпитачи јун 2021. 

- Растимо уз плес - Васпитачи јун 2021. 

- Завршне приредбе - Васпитачи јун 2021. 

- “Летња авантура” - Васпитачи јул, август 2021. 

- Упознавање са кључним појмовима 
документа ОП* 

- Чланови Тима за обезбеђивање 
квалитета и развој установе 

октобар/новембар 2020. 
године 

- Упознавање са документом Основе 
програма и основним димензијама 
савремене концепције са освртом на 
физичку средину (просторне целине) 

- Стручни сарадници, Тимови вртића Од јануара 2021. год. 

- Анализа постојећег заједничког простора и 
простора на отвореном у односу на 
критеријуме из Основа програма 

- Васпитачи, Стручни сарадници Од септембра 2020. до 
31. августа 2021. 

- Структуирање просторних целина у - Васпитачи , Стручни сарадници, Од септембра 2020. до 



 
Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске Установе „Ђурђевдан“ Крагујевац за радну 

2020/2021. годину 

71 
 

 
Радна 2020/21. почела је у нешто измењеном облику због присуства вируса COVID-19.Сви запослени,деца и 
родитељи су у обавези да се придржавају мера наложених од стране надлежних институција,као и донетих аката 
од стране ПУ „Ђурђевдан“. 
  За радну 2020/21.примљено је 48-оро деце јасленог узраста као и 15-торо деце вртићгог узраста,углавном 
предшколског и старијег узраста.За децу која први пут долазе у вртић одржани су родитељски састанци,пре 
доласка деце у вртић,уз придржавање прописаних мера,у малим групама.За родитеље деце која су одраније 
уписана у вртић родитељски састанци одржани су преко viber апликације.Руководилац вртића одржао 
јеинформативне  родитељске састанке за родитеље деце у ЧППП у ОШ „Милоје Симовић“ и МЗ Корићани пре 
поласка деце.На родитељским састанцима са родитељима су размењене информације у вези адаптације деце као 
и о битним информацијама о реализацији ВОР-а. Савет родитеља вртића „Колибри“ одржан је 10.09.2020.где је 
конституисан Савет и родитељи упознати са почетком радне године.Васпитачи делегирани од стране Тима вртића 
присуствовали су активима и тимовима на нивоу вртића,и о томе известили колегинице на тиму вртића или преко 
вибер.Ова пракса је настављена током целе радне године. 
Васпитно образовни рад у септембру је реализован по плану рада.У јасленом узрасту главни акценат био је на 
адаптацији деце,а са децом од 3 до 5,5 год.и предшколског узраста реализоване су активности посвећене личној 
хигијени,развијању самосвести код деце,о значају породице као и о понашању у саобраћају. Активности које су 
требале да се реализују уз учешће родитеља нису реализоване због присуства вируса COVID-19.Такође све 
посете институцијама и школама су отказане.Остварена је сарадња са дечијом библиотеком „Вук Караџић“ и сва 
деца предшколског узраста ,и из ЧППП,су бесплатно учлањена у библиотеку.Адаптација новопримљене деце је 
ишла уобичајеним током,осим две теже адаптације дечака Д.М и девојчице С.К.где су укључени психолог и 

собама, ходника и других простора у складу 
са правилником о ближим условима и 
критеријумима физичке средине у 
документу ОП. 

31. августа 2021. 

- Посматрање активности (игра,  учење, 
грађење односа), промена у физичкој 
средини, организовање дискусиних група 
(разговори, састанци, стручне дискусије) 
према  Правилнику о ближим условима за 
оснивање, почетак рада и обављање 
делатности предшколске установе и ОП у 
свим РЈ и попуњавање инструмената.   

- Координатор и чланови Тима за 
самовредновање, помоћник директора, 
директор и стручни сарадници 

април 2021. године-
август 2021. 
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педагог установе.Запослени који су делегирани од стране тима вртића „Колибри“ присуствовали су састанцима 
тимова и актива на нивоу установе и о томе су известили све запослене на тиму вртића.За рад са децом су 
набављени уџбеници који су препоручени од стране педагошког колегијума.У вртић су у току месеца долазили 
директор установе,помоћник директора за ВОР,психолог и педагог.Присуствовали су одређеним активностима и 
дале смернице за даљи рад.28.09.2020.  почела је припремна фаза пројекта „Снажни од почетка-дајмо им крила“ 
који ће обухватити децу која нису у систему предшколства и децу која због епидемиолошке ситуације не иду у 
вртић. Пројекат се реализује у сарадњи са ЦИП центром преко вибер апликације.Из вртића „Колибри“ укључене су 
васпитачице Јелена Аритоновић као координатор пројекта на нивоу установе и Биљана Петковић и Токић Зорица 
као једне од  реализатора. 
  Октобар месец је почео обележавањем дечије недеље,али нажалост у суженом обиму због присуства вируса 
COVID-19,али суактивности реализоване на задовољство деце.Реализована је и шетња улицама насеља.У току 
месеца су реализоване активности везане за воће и поврће,као и о карактеристикама јесени и плодовима које нам 
она доноси. Деца су доста времена проводила у игри на отвореном.Такође смо реализовали физичке активности,а 
дан који је посебно одвојен и резервисан за њих је петак20.10.2020. у посети су нам били представници Црвеног 
крста и саобраћајне полиције,који су деци предшколског узраста одржали пригодну радионицу.Сва деца 
предшколског узраста,укључујући и децу из ЧППП су бесплатно учлањена у Дечију библиотеку.У току месеца 
нисмо имали оболелих од COVID-19,ни међу децом ни међу запосленима.  
 У току месеца новембра долазност деце је била смањена и износила је око 50% од броја уписане деце.Око 30-
торо деце било је у изолацији због болести неког  члана поредице,а 4 запослена су такође била у изолацији,један 
због своје болести, а три због болести члана породице.Тема коју смо реаизовали у току новембра биле су 
животиње.Деци је та тема блиска и доста знају о њој и радо причају о животињама.Обележили смо 16.11. Дан 
толеранције,пригодним активностима.У току месеца предшколска група је увежбавала представу за Еко 
фестивал,а крајем месеца представа је снимљена и прослеђена организаторима Еко фестивала и биће 
постављена на Yоtube каналу.У току новембра ушло се у припрему, а крајем месеца су две васпитачице узеле 
учешће у пројекту „Снажни од почетка дајмо им крила“ који се реализује на нивоу целе установе у сарадњи са Цип 
центром,а обухваћена су деца и родитељи који не похађају вртић.Када је време дозвољавало деца су боравила 
напољу,а петак је као и целе године посвећен физичким активностима.У оквиру стручног усавршавања запослених 
почели смо са одржавањем угледних активности. Посебан акценат је дат у сарадњи са ментором приправника,на 
активностима приправника. 
Месец  децембар је био резервисан  за бајке,зиму и Нову годину,мерење времена.Нажалост ове године није 
реализована посета Деда Мраза вртићу,али су организоване пригодне активности на нивоу васпитних група,а и 
вртић је декорисан у складу са предстојећим празницима.Еко представа која је снимљена и прослеђена 
организатору Еко фестивала,освојила је прву награду публике и трећу стручног  жирија,а васпитачица Марија 
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Стефановић је освоила друго месту у категорији ауторског текста.Фестивал је одржан преко Yutube 
канала.“Новогодишња чаролија“ -манифестација деце предшколских група,реализована је преко сајта наше 
установе,а деца нашег вртића су узела учешће једним видео писмом Деда Мразу.Нажалост није реализована 
посета Деда Мраза вртићу,али су по васпитним групама реализоване пригодне активности.Реализовани су и 
родитељски састанци преко вибер група.Деца су проводила време  на отвореном,у дворишту,у играма на снегу и у 
шетњи,када су времеске прилике дозвољавале. 
 Deca из ЧППП су била на распусту до 18.01.2021.У вртићу су реализоване активности везане за традицију,са 
посебним акцентом на обележавању лика и дела Светог Саве. 
 У фебруару смо са децом разговарали о занимањима људи.Пошто родитељи нису могли да бораве у 
групама,преко вибер група су родитељи постављали снимке са својих радних места.Реализован је и састанак 
савета родитеља вртића,на коме су родитељи упознати са битним дешавањима у периоду од предходног савета 
до фебруара,као и о предстојећим активностима. 
            Март је био посвећен осећањима и неговању лепих односа.У свим групама су реализоване активности на 
тему различитости.Такође смо обележили и Дан жена,ове године смо мајкама преко вибер група,послали наше 
лепе жеље.Обележили смо дан вода,пригодним активностима,разговарали смо значају вода и њиховом 
очувању.Предшколске групе су ишле у шетњу до школа у окружењу а са децом смо разговарали о поласку у 
школу. 
          Пошто у месецу априлу има доста значајних датума,неке од њих смо обележили:Дан књиге,светски дан 
здравља,дан планете земље.Такоже смо родитељима преко вибер група проследили презентацију психолога 
Александре Пајевић на тему „Самопоуздање код деце“ . Узели смо учешће у пројектима „Посади свој хлад“ у 
оквиру кога смо од градске управе добили саднице дрвећа,које смо заједно са децом и родитељима посадили у 
дворишту,а у оквиру пројекта „Предшколска онлајн заједница учења, учимо и мењамо праксу“ родитељима су 
прослеђене брошуре .Пошто се Ускрс ове године слави привих дана маја,а тада вртић због државног празника не 
ради,активности обележавања Ускрса реализоване су задњих дана априла.Започела је и online обука за увођење 
нових основа програма,у организацији ЗУОВ-а,која ће трајати и у мају. 
         Мај месец је у највећој мери био посвећен обележавању дана града,дана установе и вртића,као и 
обележавању дана поредице. Дан установе смо ,због епидемиолошке ситуације обележили пригодном 
презентацијом о раду установе,која је прослежена родитељима.Дан породице је обележаван целе недеља, а 
финале је била изложба,у холу вртића,плаката који су посвећени породици,а родитељи су преко вибер група 
прослеђивали и размењивали,снимке својх породица. 
         У периоду април 2021. - август 2021. доста времена је посвећено обукама и оспособљавању васпитача за 
увођење нових основа програма.Tакође је рађена анализа стања као и структурирање простора у складу са новим 
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основама.Доста времена је посвећено увођењу нових основа ,анализи стања,као и обукама за имплементацију 
нових основа. 
 
 

Подносилац извештаја: 
Весић Александар,  

руководилац вртића „Колибри“ 
 
 

3.6. Годишњи извештај вртића „Чуперак“ за период 01.09.2020. – 31.08.2021. 

 

АДАПТАЦИЈА 

Активност Носиоци активности Динамика 

- Заједнички информативни родитељски 
састанци за ново примљену децу 

- Мед.сестре-васпитачи, 
васпитачи, руководилац, сестра 
на пзз-у, родитељи 

септембар 2020. 

- Индивидуални разговори - Мед.сестре-васпитачи, 
васпитачи, руководилац, сестра 
на пззу-у, стручни сарадник-
психолог, родитељи 

септембар 2020. - август 2021. 

- Упитници, анкете - Мед.сестре-васпитачи, 
васпитачи, стручни сарадници 
родитељи 

септембар 2020. - август 2021. 

- Панои, обавештења, пошта за родитеље - Мед.сестре-васпитачи, 
васпитачи, сестре на пззи-у, члан 
тма за заштиту од насиља 

септембар 2020. - август 2021. 

- Поштовање индивидуалних навика и 
потреба деце 

- Мед.сестре-васпитачи, 
васпитачи 

септембар 2020. - август 2021. 

- Прилагођавање игара и активности 
породичном интересовању 

- Мед.сестре-васпитачи, 
васпитачи 

септембар 2020. - август 2021. 

-Стварање пријатне атмосфере уз музику     
(Класична музика за опуштање ) 

- Мед.сестре-васпитачи, 
васпитачи 

септембар 2020. - август 2021. 
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ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД (програм неге и вор-а са децом узраста од шест месеци до три године) 

Активност Носиоци активности Динамика 

- Активности прилагођавања на нову 
средину (адаптација), укључивање нове 
деце у васпитну групу, стварање пријатне 
атмосфере за рад и дружење 

- Мед.сестре-васпитачи септембар 2020. - мај 2021. 

- * Активности за уређење простора јаслица 
(просторне целине), еколошка целина са 
природним материјалима 

- Мед.сестре-васпитачи септембар 2020. - август 2021. 

- Активности за развој чулне осетљивости и 
опажања, манипулацијом различитих врста 
природног материјала, деца упознају свет 
који их окружује 

- Мед.сестре-васпитачи септембар 2020. - август 2021. 

- Активности које подстичу складан психо-
физички развој деце - нега и превентивно-
здравствена заштита 

- Мед.сестре-васпитачи, сестра 
на пзз-у 

септембар 2020. - август 2021. 

- Активности за подстицање свих аспеката 
развоја деце (Социо-емоцијонални,  
моторички, сензорно-перцептивни, говорни, 
интелектуални, музичко-ритмички) 

- Мед.сестре-васпитачи, 
васпитачи 

септембар 2020. - август 2021. 

- Моторичке активности у дворишту вртића 
и Еко парку (Игре скривања, игре у трави, 
лишћу...) 

- Мед.сестре-васпитачи септембар 2020. - август 2021. 

- Учешће на акредитованим семинарима, 
конференцијама, обукама, стручним 
сусретима, вебинарима, као и 
хоризонталним разменама у Установи 

- Мед.сестре-васпитачи септембар 2020. - август 2021. 

- Заједничке активности деце различитог 
узраста (вршњачко учење, заједничке игре) 

- Мед.сестре-васпитачи, 
васпитачи 

јун, јул, август 2021. 

- Еколошке активности - Медицинске сестре-васпитачи, 
деца, члан тима за екологију 

По плану тима за екологију 
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- Активности Актива јасленог узраста  - Медицинске сестре-васпитачи, 
деца 

По плану Актива јасленог узраста 

- Делегирање улога и задужења према 
афинитетима и компетенцијама запослених 

- Тим вртића септембар 2020. 

ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД (узраст од 3 године до 5,5 година) 

Активност Носиоци активности Динамика 

- Активности прилагођавања на нову 
средину (адаптација), укључивање нове 
деце у васпитну групу, стварање пријатне 
атмосфере за рад и дружење 

- Васпитачи септембар 2020. – децембар 2020. 

- *Активности за уређење простора вртића 
(просторне целине), еколошка целина са 
природним материјалима, библиотека 
(сликовнице, бајке, приче, песме) 
Ликовни атеље, музичка играоница, уради 
сам, дидактичка играоница, вежбаоница.. 

- Васпитачи и родитељи јун, јул, август 2021. 

- Активности за подржавање и поштовање 
различитости ( Развијање позитивних 
ставова према различитостима ) 

- Васпитачи,  Члан тима за 
заштиту од насиља 

септембар 2020. - август 2021. 

- Активности за развијање дечије 
самосталности (Деца ће се оспособити за 
сналажење у различитим ситуацијама, да 
процењују и самостално доносе одлуке) 

 - Васпитачи септембар 2020. - август 2021. 

- Активности за неговање позитивних 
односа, сарадње и солидарности међу 
децом различитих васпитних група. 

- Васпитачи септембар 2020. - август 2021. 

- Активности за стицање и формирање 
основних знања из области саобраћаја и 
безбедног учествовања у њему 

- Васпитачи, Црвени Крст и 
саобраћајна полиција 

октобар 2020. 

- Упознавање са биљним и животињским 
светом који нас окружује кроз истраживачке 
активности 

- Васпитачи септембар 2020. - август 2021. 

- Обележавање дана без дуванског дима - Васпитачи , сестра на ПЗЗ јануар 2021. 
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- Упознавање воћа и поврћа кроз различите 
аспекте васпитно-образовног рада 

- Васпитачи новембар  2020. 
мај 2021. 

- Свестран развој моторике и моторичких 
искустава кроз различите облике кретања 
по различитим површинама (Трава, блато, 
камен - сензорна стаза ) 

- Васпитачи септембар 2020. - август 2021. 

- Активности за упознавање карактеристика 
годишњег доба (Кроз истраживачке, 
откривачке, експерименталне активности 
деца уочавају промене у природи) 

- Васпитачи септембар 2020. - август 2021. 

- Активности за богаћење дечијег речника и 
артикулацију гласова кроз различите 
говорне игре и различита дела дечије 
књижевности 

- Васпитачи септембар 2020. - август 2021. 

- Заједничким активностима посматрањем, 
поређењем, практичним радњама, 
истраживањем, испробавањем, 
повезивањем, проверавањем доћи до 
решења логичко математичких дилема  

- Васпитачи септембар 2020. - август 2021. 

- Активности сарадње са родитељима 
(Родитељски састанци, упознавање са 
различитим занимања, уређење вртића и 
дворишта, учествовање у обележавању 
важних датума, учествовање у 
хуманитарним акцијама, предлози 
активности за план рада) - онлине 

- Васпитачи, родитељи, деца септембар 2020. - август 2021. 

- Светосавска хуманитарна акција, пакетићи 
за децу при цркви у Маршићу Св. Василија 
Великог 

- Запослени у РЈ „Чуперак“, 
директор Установе 

јануар 2021. 

- Учешће на акредитованим семинарима, 
конференцијама, обукама, стручним 
сусретима, вебинарима, као и 
хоризонталним разменама у Установи 

- Васпитачи септембар 2020. - јун 2021. 
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- Еколошке активности - Васпитачи, деца, члан тима за 
екологију 

По плану тима за екологију 

- Активности које доприносе оснаживању 
породице и пружају подршку деци и 
породици, као и укључивање деце која нису 
укључена у систем васпитања и 
образовања 

- Васпитачи деца, члан тима за 
социјалну инклузију 

По плану тима за социјалну инклузију 
деце у систему предшколског образовања 
и васпитања 

- Активности Актива узраста од 3 до 5,5 
година 

- Васпитачи, деца По плану Актива 

- Израда и допуњавање педагошких 
профила као и пружања подршке деци којој 
је потребна по динамици ТИО тима 

- Васпитачи, стручни сарадници, 
чланови мини ТИО тима 

Квартално 

- Активности Тима „Кључић“ и „Инфо 
центар“ 

- Васпитачи, деца По плану Тима „Кључић“ и „Инфо центар“ 

- Обилазак група и консултације са 
стручним сарадницима 

- Васпитачи, директор, помоћник 
директора за педагошки рад, 
стручни сарадници, руководилац 
РЈ 

септембар 2020. - август 2021. 

- Делегирање улога и задужења према 
афинитетима и компетенцијама запослених 

- Васпитачи септембар 2021. 

ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД (припремно предшколски програм-ППП, ЧППП) 

Активност Носиоци активности Динамика 

- Активности прилагођавања на нову 
средину (адаптација), укључивање нове 
деце у васпитну групу, стварање пријатне 
атмосфере за рад и дружење 

- Васпитачи ППП и ЧППП септембар 2020.  

- *Активности за уређење простора вртића 
(просторне целине), еколошка целина са 
природним материјалима, библиотека 
(сликовнице, бајке,приче, песме) 
- Ликовни атеље, музичка играоница, уради 
сам, дидактичка играоница, вежбаоница...  

- Васпитачи ППП и ЧППП јун, јул, август 2021. 

- Активности за јачање самопоштовања и - Васпитачи ППП и ЧППП септембар 2020. - август 2021. 
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вере у себе, јачање социо-емоционалног 
развоја и осећаја припадности групи 

- Активности упознавања са делима 
књижевности за децу, богаћење речника и 
употребе књижевних израза у говору 
(говорне и драмске радионице) 

- Васпитачи ППП и ЧППП септембар 2020. - август 2021. 

- Активности за упознавање деце са 
значајем хуманитарних организација 
(Црвени крст, Нудор...) 

- Васпитачи ППП и ЧППП октобар 2020. -  јануар 2021. 

- Активности за упознавање 
животиња,путовање кроз двориште вртића 
и Еко парка и упознавање са животињама 
које ту станују, откривање света инсеката и 
њихових станишта (игра: „Округла лупа“) 
- Обележавамо Дан заштите животиња 

- Васпитачи ППП и ЧППП септембар 2020. - август 2021. 
04.10.2020. 

- Израда педагошких профила и ИОП-а - ТИО тим, стручни сарадници, 
родитељи и васпитачи 

Динамика од три до шест месеци 

- Активности за истраживање повезаности 
биљног и животињског света 
- Активности уочавања природног окружења 
кроз логичко-математички приступ 

- Васпитачи ППП и ЧППП 
 
- Васпитачи ППП и ЧППП 
 

септембар 2020. - август 2021. 
 
септембар 2020. - август 2021. 

- Активност за упознавање биљног света 
(услови живота, од семена до биљке...) 
Игра „Мрежа живота“ 

- Васпитачи ППП и ЧППП септембар 2020. - август 2021. 

- Активности за подизање свести код деце о 
значају здраве хране (воће, поврће) 

- Васпитачи ППП и ЧППП, сестра на 
пзз-у 

октобар 2020., мај 20201. 

- Активности кроз које деца упознају 
различите технике и материјале 
(упознавање са природним матерјалима 
кроз различите експерименте и различите 
области) 

- Васпитачи ППП и ЧППП септембар 2020. - август 2021. 

- Активности за свестрани развој моторике, 
овладавање простором и кретање у њему 

- Васпитачи ППП и ЧППП 
 

септембар 2020. - август 2021. 
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- Активности за разврставање отпада, 
рециклирање 

- Васпитачи ППП и ЧППП септембар 2020. - август 2021. 

- Активности за подизање свести код деце о 
важности занимања ватрогасца, 
саобраћајца, мед. радника 

- Васпитачи ППП и ЧППП октобар 2020, фебруар 2021. 

- Учешће на ликовним конкурсима - Васпитачи ППП и ЧППП, члан 
тима „Кључић“ 

септембар 2020. - јун 2021. 

- Прославе и обележавања празника у 
вртићу - онлине 

- Васпитачи ППП и ЧППП септембар 2020. - август 2021. 

- Промоција вртића кроз различите 
манифестације (Еко 
фестивал,“Новогодишња чаролија“, Дан 
установе) - онлине 

- Васпитачи ППП и ЧППП, члан 
тима за екологију, члан тима 
„Кључић“ 

децембар 2020., мај 2021. 

- Сарадња са локалном заједницом (Еко-
парк, Црвени Крст, ЦЕООР, Амбасада 
републике „Кине“, „Удружења за помоћ деци 
и младима са сметњама у развоју – Свети 
Василије Велики“, Фондација „Новак 
Ђоковић“, Фото Сони, РТК, основна школа 
„Милутин Тодоровић“ - Илићево)  

- Васпитачи, представници локалне 
заједнице, директор 

септембар 2020. - август 2021. 

- Израда педагошких профила и ИОП-а - ТИО-тим, стручни сарадници, 
родитељи и васпитачи 

Динамика од три до шест месеци 

- Активности сарадње са родитељима 
(Родитељски састанци, упознавање са 
различитим занимања, уређење вртића и 
дворишта, учествовање у обележавању 
важних датума, учествовање у 
хуманитарним акцијама, предлози 
активности за план рада) - онлине 

- Васпитачи, родитељи, деца септембар 2020. - август 2021. 

- Светосавска хуманитарна акција, пакетићи 
за децу при цркви у Маршићу Св. Василија 
Великог 
- Дан доброте 

- Тим вртића, деца и родитељи јануар 2021. 
 
 
13.11.2020. 
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- Дан толеранције 
- „Двориште отвореног срца“ 

16.11.2020. 
август 2021.  

- Активности за превенцију насиља 
- „Златокоса“ 
- „Свету се не може угодити“ 

- Васпитачи ППП, представник Тима 
за заштиту од насиља 

октобар 2020.  
 
април 2021. 

- Учешће на акредитованим семинарима, 
конференцијама, обукама, стручним 
сусретима, вебинарима, као и 
хоризонталним разменама у Установи 

- Васпитачи септембар 2020. – јун 2021. 

- Еколошке активности - Васпитачи, деца, члан тима за 
екологију 

По плану тима за екологију 

- Активности које доприносе оснаживању 
породице и пружају подршку деци и 
породици, као и укључивање деце која нису 
укључена у систем васпитања и 
образовања 

- Васпитачи деца, члан тима за 
социјалну инклузију 

По плану тима за социјалну инклузију 
деце у систему предшколског 
образовања и васпитања 

- Активности Актива узраста ППП и ЧППП - Васпитачи ППП и ЧППП, деца По плану Актива узраста ППП и ЧППП 

- Израда и допуњавање педагошких профла 
као и пружања подршке деци којој је 
потребна по динамици ТИО тима 

- Васпитачи, стручни сарадници, 
чланови мини ТИО тима 

Квартално 

- Активности Тима „Кључић“ и „Инфо 
центар“ 

- Васпитачи, деца По плану Тима „Кључић“ и „Инфо 
центар“ 

- Обилазак група и консултације са 
стручним сарадницима 

- Васпитачи, директор, помоћник 
директора за педагошки рад, 
стручни сарадници, руководилац РЈ 

септембар 2020. - фебруар 2021. 

- Делегирање улога и задужења према 
афинитетима и компетенцијама запослених 

- Тим вртића септембар 2020. 

 

У периоду од 01. септембра 2020. до 31. августа 2021. године, Тим вртића је реализовао активности 
предвиђене Годишњим планом које су биле у складу са постојећом епидемиолошком ситуацијом. Неке активности 
су одржане у вртићу, а неке онлине. Сарадња са родитељима као и стручно усаврашавање у овом периоду у 
већини су одржавани онлине, тако да смо имали онлине родитељске састанке, приредбе за родитеље, вебинаре и 
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семинаре за запослене. У овом периоду трудили смо се да негујемо тимски рад и да будемо подршка како једни 
другима тако и деци и родитељима.  

Радили смо на усавршавању својих компетенција и професионалном понашању у датим околностима. 
Посебно смо поносни на хуманитарну акцију коју су спровели запослени у радној јединици и којом смо наставили 
да негујемо добре сарадничке односе са „Удружењем за помоћ деци и младима са сметњама у развоју – Свети 
Василије Велики“.  

Подршку смо пружали породицама и деци која нису долазила у вртић, у виду активности путем вибер група. 
Редовно смо добијали повратне реакције од родитеља које су нам послужиле да овај вид рада и сарадње 
унапредимо. У договору са Саветом родитеља све идеје за уређење дворишта вртића реализовали смо. 

У овом периоду трудили смо се да што више користимо двориште вртиће и Еко парк тако да када је време 
дозвољавало већину активности и игре реализовали смо напољу.  

У априлу месецу кренули смо са обуком за примену Нових Основа програма „Године узлета“. Сви запослени 
су упознати са Новим Основама, промишљали смо и тумачили документа Године Узлета и са локалном 
заједницом, Саветом родитеља и породицама брижљиво уређујемо физичку средину.  

Подршку смо имали од стручне службе која је у наведеном периоду више пута боравила у вртићу „Чуперак“.  
Неговање позитивне атмосфере и сарадничких односа наставићемо и у наредном периоду. 
 

Подносилац извештаја: 
Тим вртића „Чуперак“ 
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3.7. Годишњи извештај вртића „Бубамара'' 2020. - 2021. 

АДАПТАЦИЈА 
Активност Носиоци активности Динамика 

- Заједнички информативни родитељски 
састанци за новопримљену децу 

- мед.сестре-васпитачи,РРЈ, родитељи август 2020. 

- Индивидуални разговори са 
родитељима и прављење плана 
адаптације 

- мед.сестре-васпитачи, родитељи септембар 2020. 

- Вођење адаптационих листа - мед.сестре-васпитачи септембар, по потреби 

- Размена информација на релацији 
мед.сестра –васпитач – васпитач 
приликом преласка деце из јаслица у 
вртић 

- мед.сестре-васпитачи и васпитачи август 2020. 

- Индивидуални разговори са 
родитељима пред укључивање у вртић и 
прављење плана адаптације 

- васпитачи, родитељи септембар 2020. 

- Вођење адаптационих листа - васпитачи септембар 2020. 

- Припрема деце за пријем нових другара - васпитачи, деца септембар 2020. 

- Заједнички информативни родитељски 
састанак за децу ППП и ЧППП 

- васпитачи ППП, ЧППП, родитељи август, септембар 2020. 

- Индивидуални разговори са 
родитељима и прављење плана 
адаптације за децу ППП и ЧППП 

- васпитачи ППП, ЧППП, родитељи септембар 2020. 

- Вођење адаптационих листа – ППП, 
ЧППП 

- васпитачи ППП, ЧППП септембар 2020. 

- Припрема деце за пријем нових 
другара– ППП 

- васпитачи ППП, деца септембар 2020. 

ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД (програм неге и вор-а са децом узраста од шест месеци до три године) 

Активност Носиоци активности Динамика 

- Упознавање са документом Основе 
програма и основним димензијама 

- Тим вртића, стручни сарадници етапно током радне 2021. 
године 
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савремене концепције са освртом на 
физичку средину (просторне целине)* 

- Структуирање простора у складу са 
правилником о ближим условима и 
критеријумима физичке средине у 
документу ОП* 

- Тим вртића, стручни сарадници септембар 2020. -август 
2021. 

- Обезбедити безбедност простора у коме 
бораве деца и средствима којим 
манипунишу ускладити са потребама 
узраста (12-24)  

- мед.сестре-васпитачи, деца септембар 2020.- август 
2021. 

- Организовање индивидуалних разговора 
и родитељских састанака са свим 
родитељима деце на нивоу групе; 
Спровођење анкета и упитника са 
родитељима од стране васпитача.* 

- Васпитачи, мед. сестре - васпитачи, 
родитељи на родитељским састанцима 

септембар 2020.-август 
2021. 
( онлајн) 

- Доношење правила понашња у групи и 
вртићу 

- мед.сестре-васпитачи, деца септембар 2020. 

- Укључивање родитеља у ативности 
вртића и доношење свих одлука везаних 
за функционисање вртића ( Савет 
родитеља) 

-родитељи, РРЈ септембар 2020. 
јун 2021. 

- Праћење дечјег развоја и напредовања 
кроз „Дневник развоја и напредовања 
деце узраста од 6 – 36 месеци старости“ 

- мед.сестре-васпитачи, деца Током године 

- Моје друштво, моја група ( адаптација) - мед.сестре-васпитачи, деца септембар 2020. 

- Упознавање деце са просторијама 
вртића, двориштем, као и са запосленима 
у вртићу 

- мед.сестре- васпитачи, деца, 
запослени 

септембар, током године 

- Креирање посебних програма подршке 
родитељима у процесу адаптације деце 

- мед.сестре-васпитачи , стр.сарадници, 
родитељи 

септембар, по потреби 

- Нега и превентивно-здравствена 
заштита 

- мед.сестре-васпитачи, сестра на ПЗЗ, 
деца 

Током године 

- Активности за превенцију вршњачког - мед.сестре-васпитачи, деца Током године 
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насиља кроз развој социо-емоционалних 
односа ( 12-24) 

- Јесењи дарови - мед.сестре-васпитачи, деца октобар 2020. 

- Здрава храна- обележавање - мед.сестре-васпитачи, деца, сестра на 
ПЗЗ 

16. октобар 2020. 

- „Дан чистих руку“- обележавање - мед.сестре-васпитачи, деца, сестра на 
ПЗЗ 

октобар 2020. 

- У свету животиња - мед.сестре-васпитачи, деца новембар 2020. 

-Прилагођавање режима дана вртића 
потребама деце 

- мед.сестре-васпитачи, деца септембар-децембар 
2020. 

-У сусрет празницима - мед.сестре-васпитачи, деца децембар 2020. 

- Зимске чаролије - мед.сестре-васпитачи, деца јануар 2021. 

- Живот некад и сад - мед.сестре-васпитачи, деца фебруар 2021. 

- У марту пролеће  је на старту - мед.сестре-васпитачи, деца март 2021. 

- И смеха, смеха деци - мед.сестре-васпитачи, деца април 2021. 

- Играј, глуми, прослављај... - мед.сестре-васпитачи, деца мај 2021. 

- Обележавамо: Дан породице - мед.сестре-васпитачи, деца, родитељи мај 2021. 

- Летње радости - мед.сестре-васпитачи, деца јун 2021. 

- Лето у вртићу - мед.сестре-васпитачи, деца јул, август 2021. 

- Обогаћивање Монтесори учионице - мед.сестре-васпитачи, деца Током године 

- Животно – практичне активности ( 
активности на осамостаљивању деце) 

- мед.сестре-васпитачи, деца Током године 

- Језичке игре( бројалице, разбрајалице...) - мед.сестре-васпитачи, деца Током године 

-Физичке активности: пузање, 
провлачење, трчање... 

- мед.сестре-васпитачи, деца Током године 

- Активности сензорно – перцептивне 
области 

- мед.сестре-васпитачи, деца Током године 

- Родитељски састанци - мед.сестре-васпитачи, родитељи Квартално (онлајн) 

- Тематски родитељски састанци - мед.сестре-васпитачи,стр.сарадници, 
родитељи 

септембар, децембар, 
април 2021. (онлајн) 

- Редовно стручно усавршавање 
запослених 

- мед.сестре-васпитачи По плану Тима за 
Професионални развој 
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- Презентовање примера  
имплементиране праксе на тему 
реализованих пројеката на Тиму  за 
професионални развој и на Активу 
јасленог узраста, Активу од 3 до 5, 5, 
Активу ППП  * 

- Тим вртића Од септембра 2020. до 
августа 2021. Год 

- Презентовање примера инспиративне 
праксе на ВОВ-у и Активима теме: 
пројектно учења и подстицајна средина* 

- Васпитачи из РЈ „Бубамара“- Актив од 
3-5,5, васпитачи : Милева Т. И Ружа М.- 
ВОВ  

октобар2020. године, јун 
2021. 

- Посматрање активности (игра,  учење, 
грађење односа), промена у физичкој 
средини, организовање дискусиних група 
(разговори, састанци, стручне дискусије) 
према  Правилнику о ближим условима за 
оснивање, почетак рада и обављање 
делатности предшколске установе и ОП у 
свим РЈ и попуњавање инструмената.** 

- Координатор и чланови Тима за 
самовредновање, помоћник директора, 
директор и стручни сарадници 

април-август 2021. године 
 

- Активности које доприносе оснаживању 
породице и пружају подршку деци и 
породици, као и укључивање деце која 
нису укључене у систем васпитања и 
образовања 

- мед.сестре-васпитачи, деца По плану Тима за подршку 
социјалној инклузији деце у 
систему предшколског 
образовања и васпитања 

- Еколошке активности - мед.сестре-васпитачи, деца По плану Тима за екологију 

- Активности Актива јасленог узраста - мед.сестре-васпитачи, деца По плаану Актива јасленог 
узраста 

- Активности Тима „Кључић“ и 
„Инфоцентар“ 

- Представници „'Кључића'' и 
„Инфоцентра“, деца, мед.сестре - 
васпитачи 

По плану Тима „Кључић“ и 
„Инфоцентар“ 

-Обилазак група и консултације са 
стручним сарадницима 

- мед.сестре-васпитачи, деца септембар 2020.- август 
2021. 

- Укључивање локалне заједнице у рад и 
функционисање вртића 

- мед.сестре-васпитачи, деца, 
представници лок. заједнице, РРЈ 

децембар 2020.током 
године 

- Централни пано за родитеље - мед.сестре-васпитачи, деца Квартално 
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- Излагање дечијих радова у холу вртића 
који прате месечне теме 

- мед.сестре-васпитачи, деца Месечно 

ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД (узраст од 3 године до 5,5 година) 

Активност Носиоци активности Динамика 

- Упознавање са документом Основе 
програма и основним димензијама 
савремене концепције са освртом на 
физичку средину (просторне целине)* 

- Тим вртића, стручни сарадници Етапно током радне 2021. 
године 

- Структуирање простора у складу са 
правилником о ближим условима и 
критеријумима физичке средине у 
документу ОП* 

- Тим вртића, стручни сарадници септембар 2020.-август 
2021. 

- Израђивање процесних паноа * - Члан Актив за развојно планирање, 
Тим вртића 

Од септембра 2020. до 
августа 2021. год 

- Организовање индивидуалних разговора 
и родитељских састанака са свим 
родитељима деце на нивоу групе; 
Спровођење анкета и упитника са 
родитељима од стране васпитача.* 

- Васпитачи, мед. сестре васпитачи, 
родитељи на родитељским састанцима 

септембар, август 2021. 

- Доношење правила понашња у групи и 
вртићу 

- васпитачи, деца септембар 2020. 

- Презентовање примера инспиративне 
праксе на ВОВ-у и Активима теме: 
пројектно учења и подстицајна средина* 

- Васпитачи из РЈ „Бубамара“; Актив од 
3-5,5, васпитачи : Милева Т. И Ружа М.- 
ВОВ 

октобар 2020., јун 2021. 
године 

- Поново заједно- моје друштво, моја 
група 

- васпитачи, деца септембар 2020. 

- Укључивање родитеља у ативности 
вртића и доношење свих одлука везаних 
за функционисање вртића ( Савет 
родитеља) 

- Родитељи, РРЈ септембар 2020. 
јун 2021. 

- Креирање посебних програма подршке 
родитељима у процесу адаптације деце 

- васпитачи, стр.сарадници, родитељи септембар, по потреби 
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- Превентивна активност по препоруци 
тима против насиља и занемаривања 

- васпитачи, деца октобар 2020. 

- Здрава храна- обележавање - васпитачи, деца, сестра на ПЗЗ 16. октобар 2020. 

- „Дан чистих руку“- обележавање - васпитачи, деца, сестра на ПЗЗ октобар 2020. 

- Јесењи дарови - васпитачи, деца октобар 2020. 

- Срећни сунђери- превентивна активност - деца, васпитач Ружа Мијаиловић октобар 2020. 

- У свету животиња - васпитачи, деца новембар 2020. 

- У сусрет празницима - васпитачи, деца децембар 2020. 

- Зимске чаролије - васпитачи, деца јануар 2021. 

- Живот некад и сад - васпитачи, деца фебруар 2021. 

- У марту пролеће  је на старту - васпитачи, деца март 2021. 

- И смеха, смеха деци - васпитачи, деца април 2021. 

- Играј, глуми, прослављај... - васпитачи, деца мај 2021. 

- Обележавамо: Дан града, Дан Установе 
и Дан породице 

- васпитачи, деца, родитељи мај 2021. 

- Летње радости - васпитачи, деца јун 2021. 

- Лето у вртићу - васпитачи, деца јул, август2021. 

- Обогаћивање Монтесори учионице - васпитачи, деца, родитељи Током године 

- Родитељски састанци -  васпитачи, родитељи Квартално,септембар 
2020.,јануар 2021., јун 2021. 

- Тематски родитељски састанци - васпитачи, стр.сарадници, родитељи септембар2020., децембар 
2020.,април 2021. 

- Учешће на ликовним конкурсима - васпитачи, деца По расписаном конкурсу 

- Деца сама креирају свој портфолио - васпитачи, деца у континуитету 

-Редовно стручно усавршавање 
запослених 

- васпитачи По плану Тима за 
Професионални развој 

- Презентовање примера  
имплементиране праксе на тему 
реализованих пројеката на Тиму  за 
професионални развој ина Активу 
јасленог узраста, Активу од 3 до 5, 5, 
Активу ППП * 

- Тим вртића Од септембра 2020. до 
августа 2021.  
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- Посматрање активности (игра,  учење, 
грађење односа), промена у физичкој 
средини, организовање дискусиних група 
(разговори, састанци, стручне дискусије) 
према  Правилнику о ближим условима за 
оснивање, почетак рада и обављање 
делатности предшколске установе и ОП у 
свим РЈ и попуњавање инструмената.** 

- Координатор и чланови Тима за 
самовредновање, помоћник директора, 
директор и стручни сарадници 

април - август 2021. године 
 
 

- Активности које доприносе оснаживању 
породице и пружају подршку деци и 
породици, као и укључивање деце која 
нису укључене у систем васпитања и 
образовања 

- васпитачи, деца По плану Тима за подршку 
социјалној инклузији деце у 
систему предшколског 
образовања и васпитања 

-Еколошке активности - васпитачи, деца По плану Тима за екологију 

- Активности Актива  узраста од 3 до 5.5  - васпитачи, деца По плану актива за узраст 
3-5 

- Активности Тима „Кључић“ и 
„Инфоцентар“ 

- Представници „Кључића“ и 
„Инфоцентра“, деца, васпитачи 

По плану Тима„Кључић“ и 
„Инфоцентар“ 

-Обилазак група и консултације са 
стручним сарадницима 

- васпитачи, деца, стр.сарадници, РРЈ септембар 2020. -август 
2021. 

- Израда и  допуњавање педагошког 
профила као и пружање подршке деци 
којој је потребна по динамици ТИО тима 

- васпитачи,РРЈ, стручни сарадници, 
чланови мини ТИО Тима 

Квартално 

- Укључивање локалне заједнице у рад и 
функционисање вртића 

- васпитачи, деца, представници лок. 
Заједнице, РРЈ 

децембар 2020.  

- Централни пано за родитеље - васпитачи, деца Квартално 

- Излагање дечијих радова у холу вртића 
који прате месечне теме 

- васпитачи, деца Месечно 

ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД (припремно предшколски програм-ППП, ЧППП) 

Активност Носиоци активности Динамика 

- Упознавање са документом Основе 
програма и основним димензијама 
савремене концепције са освртом на 

- Тим вртића, стручни сарадници Етапно током радне 
2021. године 
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физичку средину (просторне целине)* 

- Структуирање простора у складу са 
правилником о ближим условима и 
критеријумима физичке средине у 
документу ОП* 

- Тим вртића, стручни сарадници септембар 2020.-
август 2021. 

- Израђивање процесних паноа* - члан Актив за развојно планирање, Тим 
вртића 

септембар 2020.-
август 2021. 

- Организовање индивидуалних разговора 
и родитељских састанака са свим 
родитељима деце на нивоу групе; 
Спровођење анкета и упитника са 
родитељима од стране васпитача.* 

- васпитачи, мед. сестре васпитачи, родитељи 
на родитељским састанцима 

септембар2020. -
август  2021. онлајн 

- Доношење правила понашња у групи и 
вртићу 

 - васпитачи ППП,ЧППП, деца септембар 2020. 

- Поново заједно- моје друштво, моја 
група 

- васпитачи ППП,ЧППП, деца септембар 2020. 

- Креирање посебних програма подршке 
родитељима у процесу адаптације деце 

- васпитачиППП,ЧППП,стр.сарадници, 
родитељи 

септембар, по 
потреби 

- „Посета полицијској станици“ - васпитачи ППП,ЧППП, деца,представници 
саоб. полиције, сестра на ПЗЗ 

септембар 2020. 

- Укључивање родитеља у ативности 
вртића и доношење свих одлука везаних 
за функционисање вртића ( Савет 
родитеља) 

- родитељи, РРЈ септембар 2020. 
јун 2021. 

- Јесењи дарови - васпитачи ППП,ЧППП, деца октобар 2020. 

- Здрава храна- обележавање - васпитачи ППП,ЧППП, деца, сестра на ПЗЗ 16. октобар 2020. 

- „Дан чистих руку“- обележавање - васпитачи ППП,ЧППП, деца, сестра на ПЗЗ октобар 2020.  

- „Заштитимо децу у саобраћају“ - васпитачи ППП,ЧППП, деца, представници 
Црвеног Крста и Саобраћајне полиције 

октобар 2020. 

- У свету животиња - васпитачи ППП,ЧППП, деца новембар 2020. 

- У сусрет празницима - васпитачи ППП,ЧППП, деца децембар 2020. 

- „Новогодишња чаролија“ - васпитачи ППП,ЧППП, деца, родитељи, РРЈ, 
сестра на ПЗЗ 

децембар 2020. 
(онлајн) 
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- Зимске чаролије - васпитачи ППП,ЧППП, деца јануар 2021. 

- Живот некад и сад - васпитачи ППП,ЧППП, деца фебруар 2021. 

- У марту пролеће  је на старту - васпитачи ППП,ЧППП, деца март 2021. 

- Плесна хаљина жутог маслачка- 
превентивна активност 

- деца, васпитач Ружа Мијаиловић март 2021. 

- И смеха, смеха деци - васпитачи ППП,ЧППП, деца април 2021. 

- Играј, глуми, прослављај... - васпитачи ППП,ЧППП, деца мај 2021. 

- Обележавамо: Дан града, Дан Установе 
и Дан породице 

- васпитачи ППП,ЧППП, деца, родитељи мај 2021. (онлајн) 

- Летње радости - васпитачи ППП,ЧППП, деца јун 2021. 

- Лето у вртићу - васпитачи ППП,ЧППП, деца јул, август 2021. 

- Обогаћивање Монтесори учионице - васпитачи ППП,ЧППП, деца, родитељи Током године 

- Родитељски састанци - васпитачи ППП,ЧППП, родитељи Квартално( онлајн) 

- Тематски родитељски састанци - васпитачиППП,ЧППП,стр.сарадници, 
родитељи 

септембар, 
децембар, април 
2021. 

- Учешће на ликовним конкурсима - васпитачи ППП,ЧППП, деца По расписаном 
конкурсу 

- Деца сама креирају свој портфолио - васпитачи ППП,ЧППП, деца У континуитету 

- Редовно стручно усавршавање 
запослених 

- васпитачи ППП,ЧППП По плану Тима за 
професионални 
развој 

-Презентовање примера  
имплементиране праксе на тему  
реализованих пројеката на  Тиму  за 
професионални развој  и на Активу 
јасленог узраста, Активу од 3 до 5, 5, 
Активу ППП  * 

- Тим вртића Од септембра 
2020.до августа 2021. 
год 

- Презентовање примера инспиративне 
праксе на ВОВ-у и Активима теме: 
пројектно учења и подстицајна средина* 

- васпитачи из РЈ „Бубамара“; Актив од 3-5,5, 
васпитачи: Милева Т. и Ружа М. – В.О.В. 

У току радне 
2020/2021. године 

- Посматрање активности (игра,  учење, - координатор и чланови Тима за април -август 2021. 
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грађење односа), промена у физичкој 
средини, организовање дискусиних група 
(разговори, састанци, стручне дискусије) 
према  Правилнику о ближим условима за 
оснивање, почетак рада и обављање 
делатности предшколске установе и ОП у 
свим РЈ и попуњавање инструмената.** 

самовредновање, помоћник директора, 
директор и стручни сарадници 

године 

- Активности које доприносе оснаживању 
породице и пружају подршку деци и 
породици, као и укључивање деце која 
нису укључене у систем васпитања и 
образовања 

- васпитачи ППП,ЧППП, деца По плану Тима за 
подршку социјалној 
инклузији деце у 
систему 
предшколског 
образовања и 
васпитања 

- Еколошке активности - васпитачи ППП,ЧППП, деца По плану Тима за 
екологију 

-  Активности Актива  ППП и ЧППП - васпитачи ППП,ЧППП, деца По плану Актива за  
ППП, ЧППП 

- Активности Тима „Кључић“ и 
„Инфоцентар“ 

- васпитачи ППП, ЧППП, деца По плану Тима 
„Кључић“ и 
„Инфоцентар“ 

- Израда и  допуњавање педагошког 
профила као и пружање подршке деци 
којој је потребна по динамици ТИО тима 

- васпитачи,РРЈ, стручни сарадници, чланови 
мини ТИО Тима 

квартално 

- Активности Тима „Кључић“ и 
„Инфоцентар“ 

- васпитачи ППП, ЧППП, деца По плану Тима '' 
Кључић'' и 
''Инфоцентар'' 

- Израда и  допуњавање педагошког 
профила као и пружање подршке деци 
којој је потребна по динамици ТИО тима 

- васпитачи,РРЈ, стручни сарадници, чланови 
мини ТИО Тима 

квартално 

- Обилазак група и консултације са 
стручним сарадницима 

- васпитачи ППП,ЧППП, деца, стр.сарадници, 
РРЈ 

Током године 

- Укључивање локалне заједнице у рад и - васпитачи ППП,ЧППП, деца, представници децембар 2020. 
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ТИМ ВРТИЋА '' БУБАМАРА'' 
  

У периодуодсептембра 2020.доавгуста 2021. ГодинеТимвртићајереализоваоскоросве 
активностипредвиђенепланом (активностисуреализоване у вртићуилионлајн). Активностикојенисуреализоване, 
а билесупланиране у периодусептембар - август 2021., збогпоштовањапрепорученихепидемиолошкихмерасу : 
сарадњасашколом „Трећикрагујевачкибатаљон“ - дружење, посетабиоскопу, излет, зимовање,летовање, 
Новогодишњерадионице,посетаДедаМраза, фотографисањесаДедаМразом, радионицесародитељима – 
израдаМонтесориматеријала,манифестација„Растимо уз плес“.''Дечије играрије''и ''Свечана академија'' су 
реализоване онлајн, родитељима је прослеђен филм који представља ретроспективу досадашњих Дечијих 
играрија и Свечане академије. 
ПоводомДанадоброте, 16.новембра 
2020.,узпоштовањесвихепидемиолошкихмера,реализованајеактивностсадецомизшколеоштећеногслуха. 
Наликовномконкурсу „Саобраћај и ја“  девојчица А. П. Јеосвојилапрвунаграду и њенрадјеобјављен у часопису 
„Дечијенове“,такође и награду на конкурсу „Сунчана јесен живота“. Као и до сада, учествовали смо у 
хуманитарним акцијама. 
НаставилисмодапримењујемоелементеМонтесорипедагогије у раду, 
богатилинашумонтесориучионицуразнимматеријалима и 
интензивнонеговалииндивидуализованиприступкадеци.Сарадњасародитељимајеодличнаи  
остварујесекрознепосредниконтакт, прековибергрупа, информација у писанојформи, наулазнимвратимавртића 
и индивидуалнимразговорима у договоренимтерминима (директно и путемвибергрупа). Од 14.децембра 2020. 
смопочелисакомбинованиммоделомрада (подршкадецикојанедолазе у вртићпутемвибергрупа). 
Уважавалисмоњиховамишљења, заједничкипокушавалидарешавамопроблеме и градилипартнерскеодносе. 
Од  08.03.2021. годинесе променио  режим исхране деце у вртићима(ручак је враћен увреме од 10:30-11:30) 

функционисање вртића лок. заједнице, РРЈ 

- Централни пано за родитеље - васпитачи ППП,ЧППП, деца Квартално 

- Излагање дечијих радова у холу вртића-
школи који прате месечне теме 

- васпитачи ППП,ЧППП, деца Месечно 

- Сарадња са ОШ у окружењу – „Трећи 
крагујевачки батаљон“, ( по препоруци 
Тима за самовредновање, а све у циљу 
боље транзиције вртић - школа 

- васпитачи ЧППП, деца Током године 
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Нашвртићједобиоприлазнурампу и 
натајначинјеобезбеђенадекватанприлаздецикојојјетонеопходно.Наставилисмоданегујемотимскирад, 
стручносеусавршавали и јачалисопственекомпетенције.Активностикојесубилепредвиђенепланомза СУ 
суреализованеделимично, семинарипредвиђенипланомнисуреализовани у овомпериоду, 
алијереализовансеминар „Састресомјелакоакознашкако“ 23. фебруара 2021.који није у плану СУ. 
Оночимеможемодасепосебнопохвалимојетодаје 11 васпитачапрошлиедукацију „Основнибазични курс“, 
другидео и добилозвање „монтесори васпитач“. Дваваспитачаизнашегвртића, РужаМијаиловић и 
МилеваТасићсупредставилесвојрад „ПрославаСветогСаве у вртићу Бубамара“  наСусретањимаваспитача – 
„Једандан у вртићу“ у Врњачкојбањи (2-4. октобра 2020.). Нашвртићје 8.октобра 2020. учествовао у пројекту '' 
Јачудесномалобиће'' у организацијиЦентразаобразовање. 11. децембра, васпитачиСузанаМилановић и 
ДалиборкаБогдановићсуреализовалерадионицусатемом: Вртићодкуће – „Мудрице“  кроз Google учионицу, 
наЗимскимданимапросветнихрадника. У периоду од 06.априла до 13.маја 2021. године 20 васпитача и 
мед.сестара васпитача је завршило обуку за примену Основа програма „Године узлета“.У периоду од 28.-30. 
маја 2021. године васпитачи Сузана Милановић и Далиборка Богдановић су представиле свој рад „Разиграна 
слова“ на Стручним сусретима васпитача ПУ Србије у Врњачкој бањи, као и рад на тему „Мудрице  кроз јесењу 
сонату“ на Конференцији у Врњачкој бањи 17. јуна 2021. године и тиме допринеле промоцији нашег вртића!  
Ангажовањемсвихзапослених у вртићудоприносилисмонеговањупозитивнеатмосфере у колективу као и 
томедасесвиосећајусигурно и безбедно у њему. 
Оноштобиистакликаодобро у нашемрадујетоштосмонаставилидапримењујемоелементеМонтесорипедагогије и 
негујемоемпатијудецекрозмешовитостгрупа. 

ТИМ ВРТИЋА '' БУБАМАРА'' 
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3.8.Годишњи извештај вртића „Цицибан“ за радну 2020/2021.годину 

АДАПТАЦИЈА 
Реализоване активности  Носиоци активности Динамика 

- Израда плана адаптације - Тим за сарадњу са породицом, стручни сарадник мај 2020. 

- Израда постера, брошура, информативних 
паноа за родитеље 

- Тим за сарадњу са породицом, стручни сарадник август 2020. 

- Честитка добродошлице за новоуписану 
децу: „Упознајемо се“ 

- Мед.сестре – васпитачи, васпитачи, деца 24.08.2020. 

- Информативни родитељски састанци   - Мед.сестре – васпитачи, васпитачи 27.08.2020. 
31.08.2020. 
24.08.2020. 
24.08.2020. 
27.08.2020. 
31.08.2020. 
07.09.2020. 
11.09.2020. 

- Индивидуални разговори са родитељима 
око промене ритма дана детета у процесу 
адаптације 

- Родитељи, мед.сестре – васпитачи, васпитачи септембар 2020. 
октобар 2020. 
09.09.2020. 
27.08.2020. 
31.08.2020. 
02.09.2020. 
03.09.2020. 
09.09.2020. 
10.09.2020. 
20.10.2020. 
21.10.2020. 
18.01.2021. 
26.02.2021. 
01.03.2021. 

- Праћење и евалуација адаптације  - Мед.сестре – васпитачи, васпитачи, стручни 
сарадник 

Квартално 
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- Израда индивидуалног плана адаптације за 
децу са тежом адаптацијом 

- Мед.сестре – васпитачи, родитељи 18.01.2021. 

ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД (програм неге и вор-а са децом узраста од шест месеци до три године) 

Активност Носиоци активности Динамика 

- Припрема и уређење простора за боравак деце-
просторне целине  унутар и ван вртића-уређење радне 
собе, сале, холова, дворишта вртића. 
Уређивање собе сходно пројектној теми и 
интересовањима деце. 

- Деца,мед.сестре -васпитачи, 
васпитачи, родитељи,Савет 
родитеља, стручни сарадник 

септембар-октобар, 
фебруар2020/2021. 

- Јутарњи пријем у соби,заједничка интеракција деце у 
групи 
(због епидемиолошке ситуације) 
 

- Деца, мед.сестре-васпитачи септембар-фебруар  
2020/2021. 

- Социо – емоционални развој   
„Ја и свет око мене“ 
„Ово сам ја , ово си ти“  
„Фолија  - штафелај“  

- Деца, мед.сестре-васпитачи 17.септембар 
14.октобар 2020. 
09.фебруар 
2021. 

- Усвајање културно – хигијенских навика, кроз тренутну 
пројектну тему 

- Деца, мед.сестре-васпитачи септембар, октобар, 
новембар, децембар, 
јануар, фебруар 
2020 . - 2021. 

- Реализација активности из Развојног плана установе-
присуство на колегијумима, састанцима руководиоца, 
састанцима Тимова и Актива 

- мед.сестре-васпитачи , чланови 
Тимова и актива 

септембар 2020. – 
фебруар 2021. 

- Родитељски састанак  - снимак развојног нивоа групе - 
праћење напредовања деце 

-  мед.сестре-васпитачи , родитељи 14. децембар 2020. 
05. фебруар 2021. 
(онлине) 

- Испитивање интересовања и потреба деце и 
родитеља путем он лајн канала комуникације и анкета а 
све у циљу развијања пројектне теме за коју су деца 
показала интересовање 

- Деца, родитељи и мед.сестре-
васпитачи 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
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фебруар 

- Отварање пројектне теме „Аутићем до сазнања“ - Деца, родитељи,  мед.сестре-
васпитачи 

Од 05. октобра 2020. 

- „Пружам ти руку“ план пројектних активности на 
пројектну тему ( уважавање различитости) 
План пројектних активности на нивоу вртића ( израда 
наслова за „Буквар дечијих права“)Нова страна 
Породичног дневника „Пружам ти руку“  - израда  Power 
Point презентације за сајт  установе, фејсбук страницу   
и вибер групу 

- Деца, родитељи,  мед.сестре-
васпитачи, тим за заштиту од 
дискриминације, 
насиља,злостављања и 
занемаривања 
 

08. октобар 2020. 

- Пројектна тема „Аутићем до сазнања“ – деца  кроз 
игру, различите методе рада, понуде  у соби и 
интегрисани приступ развијају своје потенцијале  у свим 
аспектима развоја.“Придружи и убаци у одређену боју“ – 
превозна средства – игра сортирања 
„Звуци око нас“ – говорне игре и активности 
„Возач“ – моторичке  активности у сали уз коришћење 
реквизита, игре у пару 

Деца, родитељи, мед.сестре-
васпитачи 
 

октобар, новембар, 
децембар 2020. 

- Опремање библиотеке у соби(књиге са тематиком  
пројектне теме) – родитељи су доносили књиге и 
сликовнице са тематиком превозних средстава 

- Деца, родитељи, мед.сестре-
васпитачи 
 

Од 05. до 09. октобра 

- „Чеп за хендикеп“ - Деца, родитељи, мед.сестре-
васпитачи, тим „Кључић“ 

октобар, новембар, 
децембар, јануар, 
фебруар 

- „Сликовница свезналица“ –( деца у реалном програму) 
– родитељи су израдили заједно са децом сликовницу 
на пројектну тему „Аутићем до сазнања“ која је 
обогатила нашу библиотеку 

- Деца, родитељи, мед.сестре-
васпитачи 

Од 26. до 30.октобра 
2020. 

- „Јесен нам прича“(креативна радионица), сарадња са 
родитељима кроз доношење природних материјала. 
Израда странице књиге кроз симбол пројектне теме  а у 
склопу приче на нивоу вртића. 

- Деца, родитељи, мед.сестре-
васпитачи, тим за заштиту од 
дискриминације, 
насиља,злостављања и 

29. октобар 2020. 
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-Нова страна Породичног дневника – „Јесен нам прича“ 
-  израда Павер Поинт презентације за сајт установе  
фејсбук страницу и вибер групу.     

занемаривања 

- Хуманитарна акција „Подели срећу“ – сарадња са 
породицом, локалном заједницом ОШ „Вукашин 
Марковић“ 

- Деца, родитељи, мед.сестре-
васпитачи, локална заједница 

Од 7. до 15. децембра 

- Хоризонталне размене„Здравље и нега“ 
„Комуникација и партиципација“ 
- Развој детета кроз холистички приступ“-Тим за ране 
интервенције 

- Васпитачи,  мед.сестре-васпитачи, 
стручни сарадници 

16.12.2020. 
23.12.2020. 
03.12.2020 

- „Новогодишња чаролија“ -деца и васпитачи 
- Васпитачи деци – представа „Потрага за чаробним 
кључем“ 
-Новогодишња честитка деци 
Дечија  Новогодишња приредба 
Нова страна „Породичног дневника – „Новогодишња 
чаролија“ -  израда Павер Поинт презентације за сајт 
установе  фејсбук страницу и вибер групу, 
- Недеља љубазности-прентивне радионице,  
- Радионица-„Научи да кажеш не“ 

- Деца, родитељи, мед.сестре-
васпитачи , васпитачи 
 
- Васпитачи,  мед.сестре-васпитачи, 
стручни сарадник, тим за заштиту од 
дискриминације, 
насиља,злостављања и 
занемаривања 
 

24.12.2020. 
 
31.12.2020. 
 
јануар  2021. 
 
24.01.2021.године 

- Подношење извештаја о реализованим активностима 
Акционог плана вртића 

- Тим вртића, актив за развојно 
планирање 

 

- Отварање пројектне теме „Беби ритам“ 
 

- Деца, родитељи, мед.сестре-
васпитачи, локална заједница 

02.02.2021. 

- Родитељски састанак – он лајн  
Представљање пројектне теме родитељима, позив на 
сарадњу 

- Родитељи,  мед.сестре-васпитачи 05.02.2021. 

- Анкетирање интересовања деце везано за пројектну 
тему 

- Родитељи,  мед.сестре-васпитачи 08.02.2021. 

- Сарадња са родитељима – израда инструмената са 
децом код куће 

- Деца, родитељи, мед.сестре-
васпитачи 

Од 08.02. до 12.02.2021. 

- Тимови вртића - Мед.сестре -васпитачи, васпитачи, 23.09.2020. 
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стручни сарадник 28.10.2020. 
25.11.2020. 
23.12.2020. (он лајн) 
28.01.2021.(он лајн) 
24.02.2021. 

- Пројекат „Подршка развоју предшколске он лајн 
заједнице учења“ 
Интерне хоризонталне размене 
- Социо-емоционално учење деце предшколског 
узраста“ 
 

- Васпитачи, мед.сестре-васпитачи 
,стручни сарадник, ЦИП, 
МНПТР,УНИЦЕФ 
- Васпитачи,медицинске сестре 
васпитачи,стручни сарадник, ЦИП, 
МНПТР,УНИЦЕФ 

03.02.2021. 
 
 
03.02.2021. 
 
 

- „Подршка социјално-емоцијоналном учењу у оквиру 
васпитно образовног рада се децом предшколског     
узраста“ 

- Васпитачи,медицинске сестре 
васпитачи,стручни сарадник, ЦИП, 
МНПТР,УНИЦЕФ 

04.02.2021. 

- „Дигитални алати у функцији професионалног развоја“ 
 

- Васпитачи,медицинске сестре 
васпитачи, стручни сарадник, ЦИП, 
МНПТР,УНИЦЕФ 

10.02.2021. 

- „Подршка добробити и резилијентности деце 
предшколског узраста“ 

- Васпитачи,медицинске сестре 
васпитачи,стручни сарадник, ЦИП, 
МНПТР,УНИЦЕФ 

11.02.2021. 

- „Васпитавање деце предшколског узраста пружањем 
подршке и успостављањем правила“ 
 

- Васпитачи,медицинске сестре 
васпитачи, стручни сарадник, ЦИП, 
МНПТР,УНИЦЕФ 

18.02.2021. 

- „Подршка породицама са децом предшколског узраста 
из осетљивих група“ 

- Васпитачи,  мед.сестре-васпитачи, 
стручни сарадник 

24.02.2021. 

- Реализација активности из Развојног плана установе-
присуство на колегијумима, састанцима руководиоца, 
састанцима Тимова и Актива 

- Мед.сестре-васпитачи , чланови 
Тимова и актива 

мaрт 2021. –август  
2021. 

- Физичко окружење на директан начин обликује 
положај детета у програму-дефинисање различитих 
структуираних, неструктуираних материјала и 
реквизита-просторне целине унутар и ван вртића 

- Деца, мед.сестре-васпитачи , 
родитељи, савет родитеља, стручни 
сарадник 

март-август 2021. 
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 (уређење радних соба, сале, холова, дворишта вртића)  

- Развијање пројектне теме  „ Беби ритам“ 
- Деца у реалном програму 

- „ Моје тело моја осећања“– шта све могу телом – плес 
и звук, покретне игре 
- „Претвори се“ – имитативне игре 

- Деца, мед.сестре-васпитачи  
 

31.03.2021. 
 
13.04.2021. 

- Родитељски састанци, праћење и напредовање деце 
(Онлајн) 

- Родитељи, мед.сестре-васпитачи 08. 04. 2021. год 

- Јутарњи пријем у соби,заједничка интеракција деце у 
групи(због епидемиолошке ситуације) 

- Деца, мед.сестре-васпитачи март – август 2021. 
 

- Сарадња са локалном заједницом,  
посета стоматлога 

- Деца, мед.сестре-васпитачи, 
 стоматолози 

02. 04. 2021. год. 

- Васпитно – образовно веће (онлине) - Мед. сестре- васпитачи,  
васпитачи, стручни сарадник 

19. 03. 2021. год. 

- Хоризонтална размена„ Изазови који се постављају 
пред реализаторе ВОР – а у креирању сопствене 
праксе“ 

- Мед. сестре-васпитачи,васпитачи, 
стручни сарадник, тим ментора 

24. 03. 2021. год. 

- Сарадња са локалном заједницом  
- Аплицирање за пројекат  
адаптације вртића – Јапанска амбасада 

- Директор Установе, локална 
самоуправа, тим вртића „Цицибан“ 

март2021. год. 

- „Безбедност у саобраћају“ – у циљу обезбеђивања 
безбеднијих услова прилазу вртићу 

- Директор Установе, локална 
самоуправа, тим вртића „Цицибан“ 

март  2021. год. 

- Акционо истраживање 
„Примена пројектног модела рада-отворени курикулум“ 

Тим вртића“Цицибан“ март 2021.год 

- Фондација „Новак Ђоковић“– презентација и 
представљање пројекта „Центар за родитељство“ 

Директор Установе, Тим вртића 
„Цицибан“, представници Фондације 
„Новак Ђоковић“ 

06. 04. 2021. год. 
 
 

- Вредновање области ВОР-а (онлајн упитник) 
 
 
 

- Васпитачи,мед.сестре 
васпитачи,стручни сарадник, тим за 
самовредновање 

09.04.2021.године 

- Обука „Године узлета“ – онлине - Директор Установе, васпитачи,  06. 04.-19. 04. 2021. 
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- Концепција Основа програма 
- Развијање реалног програма 
-Документовање 

мед.сестре – васпитачи, стручни 
сарадник, ЗУОВ 

20. 04.-06. 05. 2021. 
07. 05.-13. 05. 2021. 
 

- Хуманитарна акција „Осмехнимо се заједно“ поводом 
Међународног дана дечије игре, 

- Деца, родитељи, васпитачи, деца и 
запослени у ОШ „Вукашин Марковић“ 
Тим за Социјалну инклузију 

април, 2021. год( 29. 04. 
2021.) 

Брошуре и упитници за родитеље(онлајн) 
- „Васпитање пружањем подршке и успостављањем 
правила“ 
- „Социо - емоционално учење деце предшколског 
узраста“ ,  Добробит деце 

Родитељи, васпитачи, актив ППП 
 
 
 

април2021. год 
 
 
 

- Акционо истраживање„Примена пројектног модела 
рада-отворени курикулум“ 

- Tим вртића „Цицибан“ мај 2021.год 

- „Године узлета„  рефлексија (радни састанак) 
-„Концепција Основа програма“ 

- Васпитачи, мед.сестре-васпитачи , 
стручни сарадник 

19.04.2021. год 

- “Ускршња радионица“(међугрупна сарадња мешовите 
- предшколске групе и јаслене групе), сарадња са 
породицом-доношење материјала 

- Деца, васпитачи, мед.сестре- 
васпитачи 
 

29.04.2021.год 

- Тимови вртића „Цицибан“ 
 
 

- Васпитачи, мед.сестре- васпитачи, 
стручни сарадник 

30. 03. 2021. год. 
28. 04. 2021. год. 
26.05.2021.год. 
јун 2021. год 

- „Године узлета„ рефлексија (радни састанак), 
развијање реалног програма 

- Васпитачи, мед.сестре- васпитачи, 
стручни сарадник 

13.05.2021. 

- „Међународни дан породице“ , „Породични дневник“по 
пројектним темама,Нова страна породичног дневника 
(део песмице по пројектним темама), Фб страница,Сајт 
Установе 

- Деца,васпитачи,мед.сестре 
васпитачи, тим за заштиту од 
дискриминације, 
насиља,злостављања и 
занемаривања 

15.05.2021. 

- Хуманитарна акција „За Гаврила“ 
Конкурс на тему „Желим да представим своју породицу“ 
 

- 
Деца,родитељи,васпитачи,Саветовал
иште за брак и породицу,Тим 

29.04.2021. 
15.05.2021. 
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„Кључић“ 

- „Године узлета“Рефлексија (радни састанак), 
документовање 

- Васпитачи, мед.сестре-васпитачи, 
стручни сарадник 

18.05.2021.године 

- Хоризонтална размена презентације „Ево нас у 
вртићу“примена модела пројектног планирања реални 
програм 

- Васпитачи, мед.сестре-васпитачи, 
стручни сарадник,актив узраста од 3-
5,5 година 

мај 2021.године 
 

- Хоризонтална размена, презентација„Један дан у 
вртићу“-Прослава Светог Саве 
 

- Васпитачи, мед.сестре-васпитачи, 
стручни сарадник,активузраста од 3-
5,5 година 

мај 2021.године 

- „Дан размене пелцара“ - Деца, родитељи, васпитачи, 
мед.сестре-васпитачи, тим за 
екологију 

29.05.2021.године 

- Затварање пројектне теме „Беби ритам“ - Родитељи, мед.сестре васпитачи јун 2021.године 

- Мењање и оплемењивање радне собе и терасе  Мед .сестре васпитачи јун 2021.године 

- Квартални родитељски састанак„Шта све могу,умем и 
знам“- представљање родитељима ниво напредовања 
деце 

Родитељи, мед.сестре васпитачи 
 

25.06.2021.године 
 
 

- Стручно усавршавање реализатора ВОР-а-
семинари,трибине.... 

Васпитачи,мед.сестре-
васпитачи,стручни сарадник 

Током године 
 

- „Игре водом и песком на тераси“„Лето у вртићу“ Деца, мед.сестре васпитачи 
 

јул2021. 
август 2021.године  

- Васпитно – образовно веће 
 

- Директор, мед.сестре-васпитачи,  
васпитачи, стручни сарадник 

јун 2021.године 
 

ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД (узраст од 3 године до 5,5 година) 

Активност Носиоци активности Динамика 

- Физичко окружење на директан начин обликује положај 
детета у програму-дефинисање различитих 
структуираних, неструктуираних материјала и 
реквизита-просторне целине унутар и ван вртића 
(уређење радних соба, сале, холова, дворишта вртића) 

- Деца,васпитачи, родитељи,Савет 
родитеља,Стручни сарадник 

септембар-август 
2020/2021. 
 

- Информативни родитељски састанци-снимак развојног 
нивоа групе, иницијални квартални родитељски 

Родитељи,  васпитачи август - септембар 
24.08.2020. 
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састанци,праћење и напредовање деце 27.08.2020. 
31.08.2020. 
07.09.2020. 
11.09.2020. 

- Јутарњи пријем по собама,заједничка интеракција 
деце у групи(због епидемиолошке ситуације) 

- Деца, васпитачи 
 

септембар-фебруар  
2020/2021. 

- Радионице „Правила лепог понашања у групи и у 
вртићу“- израда плаката,четири чаробне речи 

- Деца, родитељи, васпитачи 
 

септембар 2020. 
 

- „Кругови пријатељства“-промовисање позитивних  
интеракција ( интегрисани метод учења) 

Деца, родитељи, васпитачи 
 

септембар 2020. 
    Траје и даље 

- Испитивање интересовања и потреба деце и 
родитеља путем он лајн канала комуникације и анкета а 
све у циљу развијања пројектне теме за коју су деца 
показала интересовање 

- Деца, родитељи, васпитачи септембар -фебруар 
2020/2021. 

- Пројектне теме„Деца у реалном програму“   
 

- Отварање пројектне теме :  
Млађа васпитна група„Чика пера има фарму“-Приче о 
животињама“ , збирка  моји трагови 

- Деца, родитељи, васпитачи октобар-децембар 
12.10.-25.12.2020. 

- Отварање пројектне теме средња васпитна група 
„У свету диносауруса“,  „Приче о диносаурусу Дину 
Динићу“збирка, „Дино у гостима“ 

- Деца, родитељи, васпитачи Октобар-децембар 
05.10.-25.12.2020. 
 

- Отварање пројектне теме:Средња  васпитна група 
„ У свету бајки и прича“ 
„Наша мала библиотека“ 
Збирка прича-„Јесење приче“ 
„Како је причала моја бака“-збирка 

- Деца, родитељи, васпитачи 10.09.2020. 
Траје и даље 
 
12.10.2020.  
и даље траје 

- Отварање пројектне теме : старија васпитна група 
„Путујемо,истражујемо“, упознајемо обележја једне 
земље, „Мој кофер“ 

- Деца, родитељи, васпитачи  

Отварање пројектне теме: мешовита васпитна група  
„Моја кућа, мој дом“, „Ово сам ја, моја породица,мој 
дом“ 

- Деца, родитељи, васпитачи октобар-децембар 
05.10.2020.-
25.12.2020. 
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-„Ми смо срећна породица“ 

- Реализација активности из Развојног плана установе-
присуство на колегијумима, састанцима руководиоца, 
састанцима Тимова и Актива 

- Васпитачи, чланови Тимова и актива септембар 2020. -
фебруар 2021. 

- Породични дневникПлан пројектних активности на 
пројектну тему (уважавање различитости),  
- План пројектних активности на нивоу вртића ( израда 
наслова за „Буквар дечијих права“)  
- Нова страна Породичног дневника „Пружам ти руку“  - 
израда Павер Поинт презентације за сајт 
установе,фејсбук страницу и вибер групу.            

- Деца, родитељи, васпитачи,Тим за 
заштиту од дискриминације, 
насиља,злостављања и занемаривања 
 

08.10.2020. 
 
 

- „Јесен нам прича“(креативна радионица)-
имплементирање пројектних тема по групама у 
пројектну тему на нивоу вртића- израда симбола 
пројекта сваке групе као делови странице нашег 
„Породичног дневника“ 

- Деца, родитељи, васпитачи, стручни 
сарадник,Тим за заштиту од 
дискриминације,насиља ,злостављања и 
занемаривања 
 

 29.10.2020. 
 
 
 

- Хоризонталне размене„Поступци,технике планирања, 
праћења документовања и вредновања у развијању 
програма, уважавање„  , циљеви и принципи 
функционисања у ПУ 

- Васпитачи, медицинске сестре 
васпитачи,стручни сарадник 

28.10.2020. 

- „Чеп за хендикеп“ - Родитељи, деца, Тим„Кључић“ октобар2020. 

- Хуманитарна акција „Подели срећу“ – сарадња са 
породицом, локалном заједницом ОШ „Вукашин 
Марковић“ 

- Родитељи , деца, васпитачи,локална 
заједница 

22.12.2020. 

- Новогодишња честитка деци„У потрази за чаробним 
кључем“,Фб страница,сајт установе 

- Васпитачи 24.12.2020. 

- „Новогодишња чаролија може да почне“ 
нова страна Породичног дневника 

- Васпитачи,мед.сестре-
васпитачи,деца,Тим „Кључић“ 

децембар 2021. 

- Хоризонталне размене 
„Здравље и нега“ 
„Комуникација и партиципација“ 
„Развој детета кроз холистички приступ“-Тим за ране 
интервенције 

- Васпитачи, мед сестре-васпитачи, 
стручни сарадници 

16.12.2020. 
23.12.2020. 
23.11.2020. 
03.12.2020. 
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- Родитељски састанци-праћење и напредовање деце 
(Он лајн) 
 

- Родитељи, деца, васпитачи децембар 
14.12.2020. 
15.12.2020. 
25.12.2020. 
28.12.2020. 
28.12.2020. 

- Светосавље - Васпитачи, деца,родитељи 27.01.2021. 

- Хоризонтална размена„Стреатегије учења деце и 
извори садржаја у развијању ВО процеса“  

- Тим вртића,стручни сарадник 26.01.2021. 
 

- Радионица „Недеља љубазности“ - Васпитачи,мед.сестре-васпитачи,стручни 
сарадник,Тим за заштиту од 
дискриминације,насиља ,злостављања и 
занемаривања 

18.01.2021. 
29.01.2021. 
 

- Радионица „Научи да кажеш не“ 
 
 
 

- Васпитачи,мед.сестре-васпитачи,стручни 
сарадник,Тим за заштиту од 
дискриминације,насиља,злостављана и 
занемаривања 

24.01.2021. 

- Пројектне теме „Деца у реалном програму“   

- Отварање пројектне теме млађа васпитна група 
„Уз чула сазнајемо“-Шта све могу моје очи, руке, уши“ 

- Деца, родитељи,васпитачи 01.02.2021. 

- Отварање пројектне теме средња васпитна група 
„Ја у саобраћају“ , „На путу до вртића“ 

- Деца, родитељи, васпитачи 01.02.2021. 

- Отварање пројектне теме„Мала школа“, „Од вртића па 
до школе“ 

- Деца, родитељи, васпитачи 
 

01.02.2021. 

- Тимови вртића  - Васпитачи,мед.сестре-васпитачи,стручни 
сарадник 

23.09.2020. 
28.10.2020. 
25.11.2020. 
23.12.2020.(он лајн) 
28.01.2021.(он лајн) 
24.02.2021.(он лајн) 

- Пројекат“ Подршка развоју предшколске он лајн 
заједнице учења“ интерне хоризонталне размене 

 03.02.2021. 
 

- „Социо-емоционално учење деце предшколског - Васпитачи,мед.сестре-васпитачи,  
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узраста“ 
 

стручни сарадник, ЦИП, МНПТР,УНИЦЕФ 

- „Подршка социјално-емоцијоналном учењу у оквиру 
васпитно образовног рада се децом предшколског 
узраста“ 

- Васпитачи,мед.сестре-васпитачи,стручни 
сарадник, ЦИП, МНПТР, УНИЦЕФ 

04.02.2021. 
 
 

- „Дигитални алати у функцији професионалног развоја“ 
 

- Васпитачи,медицинске сестре 
васпитачи,стручни сарадник, 
ЦИП,МНПТР,УНИЦЕФ 

10.02.2021. 
 

- „Подршка добробити и резилијентности деце 
предшколског узраста“ 

- Васпитачи,мед.сестре-васпитачи,стручни 
сарадник,ЦИП,МНПТР,УНИЦЕФ 

11.02.2021. 

- „Васпитавање деце предшколског узраста пружањем 
подршке и успостављањем правила“ 

- Васпитачи,мед.сестре-васпитачи,стручни 
сарадник, ЦИП,МНПТР,УНИЦЕФ 

18.02.2021. 

- „Подршка породицама са децом предшколског узраста 
из осетљивих група“ 

- Васпитачи,медицинске сестре 
васпитачи,стручни сарадник 

24.02.2021. 

- Родитељски састанципраћење и напредовање деце 
(Он лајн) 
 

- Родитељи, васпитачи 02.04.2021. 
09.04.2021. 
13.04.2021. 
13.04.2021. 
14.04.2021. 

- Реализација активности из Развојног плана установе-
присуство на колегијумима, састанцима руководиоца, 
састанцима Тимова и Актива 

- Мед.сестре- васпитачи, васпитачи, 
чланови Тима и актива, стручни сарадник 

март 2021.- август 
2021. 

- Вредновање области Вор-а(онлајн упитник) 
 

- Васпитачи, мед.сестре-
васпитачи,стручни сарадник,Тим за 
самовредновање 

09.04.2021. 
 

- Стручно усавршавањереализатора ВОР-
а(семинари,трибине....) 

- Васпитачи, мед.сестре-
васпитачи,стручни сарадник 

Током године 

- Јутарњи пријем по собама,заједничка интеракција 
деце у групи(због епидемиолошке ситуације) 

- Деца, васпитачи март - август 2021. 
 

- Пројектне теме„Деца у реалном програму“ 
Млађа васпитна група 
„Кроз чула сазнајемо“-Упитник за родитеље  
„Наша колекција омиљених песама за децу“ 

- Деца , родитељи, васпитачи фебруар,  
и даље траје 
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„Звук и боја“(са инструментима које су направили деца и 
родитељи) 

- Средња  васпитна група „У свету бајки и прича“ 
Стварање илустрације, драматизације заједничких 
прича деце и васпитача под називом „Пролеће нам 
прича I“ „Пролеће нам прича  II“„Мала књига за маму“ 
Осмишљавање најсмешније приче „Наша шаљива 
изокренута прича“ 

- Деца , родитељи, васпитачи 
 
 

10.09.2020. 
Траје и даље 
 

- Средња васпитна група„Ја у саобраћају“, „Путујемо, 
путујемо“, „Поглед из авиона“ 

- Деца, родитељи, васпитачи 
 

01.02.2021.  
траје и даље 

- Старија васпитна група„Путујемо, истражујемо“,  
“Приче из целог света“ (кроз приче упознајемо друге 
културе), Разгледнице путују (израђујемо и шаљемо 
разгледнице), „Игра меморије„ (упознајемо заставе 
света 

- Деца, родитељи, васпитачи 12.10.2020.  
и даље траје 
 

- Мешовита васпитна група„Мала школа“, „Мале и 
велике речи“, „Геометријска вртешка“ 

- Деца,родитељи,васпитачи фебруар 2021.  
 траје и даље 

- Васпитно – образовно веће (онлине) - Мед.сестре- васпитачи, васпитачи, 
стручни сарадник 

19.03.2021. 

- Акционо истраживање„Примена пројектног модела 
рада-отворени курикулум“ 

- Тим вртића „Цицибан“ март 2021. 

- Хоризонтална размена„ Изазови који се постављају 
пред реализаторе ВОР – а у креирању сопствене 
праксе“ 

- Мед.сестре- васпитачи, васпитачи, 
стручни сарадник 
 

24.03.2021. 

- Сарадња са локалном заједницом Аплицирање за 
пројекат адаптације вртића – Јапанска амбасада 

- Директор Установе, локална самоуправа, 
Тим вртића „Цицибан“ 

март 2021. год 

- „Безбедност у саобраћају“ – у циљу обезбеђивања 
безбеднијих услова прилазу вртићу 

- Директор Установе, локална самоуправа, 
Тим вртића „Цицибан“ 

март. 2021. год. 

- Фондација „Новак Ђоковић“ – презентација и 
предсављање пројекта „Центар за родитељство“ 
 

- Директор Установе, Тим вртића 
„Цицибан“, представници Фондације 
„Новак Ђоковић“ 

06.04. 2021. год. 

- Обука „Године узлета“ – онлинеКонцепција Основа - Директор Установе, васпитачи,  06.04. - 19.04.2021. 
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програма 
- - Развијање реалног програма- документовање 

 

мед.сестре- васпитачи, стручни сарадник, 
ЗУОВ 

20.04. - 06.05.2021. 
07.05. - 13.05.2021. 
 
 

- Хуманитарна акција „Осмехнимо се заједно“ поводом 
Међународног дана дечије игре 

- Деца, родитељи, васпитачи, деца и 
запослени у ОШ „Вукашин Марковић“, Тим 
за социјалну инклузију 

април 2021. год. 
(29.04.2021.год.) 

- Брошуре и упитници за родитеље(онлајн) 
- „Васпитање пружањем подршке и успостављањем 

правила“ , „Социо - емоционално учење деце 
предшколског узраста“, „Добробит деце“ 

- Родитељи, васпитачи, Актив ППП април2021. год. 

- „Године узлета„ , Рефлексија (радни састанак), 
„Концепција Основа програма“ 

- Васпитачи, мед.сестре-васпитачи, 
стручни сарадник 

19.04.2021.год 

- “Ускршња радионица“(Млађа васпитна група,средња 
васпитна група,средња васпитна група 1,старија 
васпитна група,мешовита васпитна група), сарадња са 
породицом-доношење материјала„Године узлета„ 
Рефлексија (радни састанак) , развијање реалног 
програма 

- Деца,васпитачи, мед.сестре-васпитачи, 
стручни сарадник 
 

29.04.2021.год 
 
13.05.2021. 
 

- Тимови вртића „Цицибан“  
 

- Васпитачи, мед.сестре- васпитачи, 
стручни сарадник 
 

30. 03. 2021. год. 
28. 04. 2021. год. 
26.05.2021.год. 
Јун 2021.год. 

- „Године узлета„ рефлексија (радни састанак), 
документовање 

- Васпитачи, мед.сестре-васпитачи, 
стручни сарадник 

18.05.2021.год 

- Акционо истраживање „Примена пројектног модела 
рада-отворени курикулум“ 

- Тим вртића „Цицибан“ мај 2021.год. 
 

- Пројектне темеДеца у реалном програму   

- Млађа васпитна група:Пројектна тема „Кроз чула 
сазнајемо“, „Осети прстима и погоди“ 

- Деца ,васпитачи мај 2021.године 
 

- Средња васпитна група„Ја у саобраћају“, породично 
путовање, авиони 

- Родитељи, деца,васпитачи мај 2021.године 
 

- Средња  васпитна група „У свету бајки и прича“,  - Родитељи, деца,васпитачи мај 2021.године 
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прича „Породица пужева“ 
-Прича о лептиру и цвету, илустрација и осмишљавање 
прича 

 

- Старија васпитна група „Путујемо, истражујемо“, 
упознајемо континенте, Африка 
истражујемо,упознајемо... 

- Родитељи, деца,васпитачи мај 2021.године 

- Мешовита васпитна група„Мала школа“, „Водени 
свет,велики и леп“истражујемо,упознајемо...радионица 
за лепе,добре и срећне речи 

- Родитељи, деца,васпитачи мај 2021.године 

- „Међународни дан породице“, „Породични дневник“по 
пројектним темама,део породичног дневника (део 
песмице по пројектним темама) , Фб страница,Сајт 
Установе 

Деца,васпитачи,мед.сестре-васпитачи, 
Тим за заштиту од дискриминације, 
насиља,злостављања и занемаривања 
 

15.05.2021.године 

- Хуманитарна акција „За Гаврила“ конкурс „Желим да 
представим своју породицу“ 
 

- Родитељи,деца, Тим вртића 
„Цицибан“,Саветовалиште забрак и 
породицу,Тим „Кључић“ 

29.04. - 15.05.2021. 

- Презентација активу „Ево нас у вртићу“, примена 
модела пројектног планирања, реални програм 
„Један дан у вртићу“прослава Светог Саве 

- Тим вртића „Цицибан“, стручни сарадник 
Актив узраста од 3-5,5 година 

мај 2021.године 
 
 

- „Дан размене пелцара“ - Деца,родитељи,Тим вртића „Цицибан“ 29.05.2021. 

-Представљање и затварање пројекта-славимо пројекат - Деца,родитељи,васпитачи мај 2021.-јун 2021. 

- Квартални родитељски састанци(праћење и 
напредовање деце) 

- Родитељи,васпитачи јун 2021.год 

- Васпитно-образовно веће - Директор,васпитачи,мед.сестре 
васпитачи,стручни сарадник 

јун 2021.године 

- Оплемењивање радне собе и терасе - Родитељи,деца,васпитачи јун/август 2021.год 

- „Лето у вртићу“ међугрупна сарадња,кооперативне 
игре, Игре на отвореном,Игре водом, игре песком, игре 
реквизитима,лопте,вијаче,обручеви,кофице,лопатице,ка
нтице.... 

- Родитељи,деца, васпитачи јул/август  
2021.године 

- Индивидуализација на основу Педагошких профила  
 

- Тим вртића, ТИО тим,стручни сарадници 
васпитачи 

Квартално 
2020/2021.год 

ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД ( припремно предшколски програм-ППП, ЧППП) 
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Активност Носиоциактивности Динамика 

- Припрема и уређење простора за боравак деце, 
просторне целине  унутар и ван вртића-уређење радне, 
собе, сале, холова, дворишта вртића.Уређивање собе 
сходно пројектној теми и интересовањима деце. 

- Деца, мед.сестре-васпитачи, васпитачи, 
родитељи,Савет родитеља, стручни 
сарадник 

септембар,октобар 
2020.- фебруар 
2021. 

- Информативни родитељски састанци-снимак развојног 
нивоа групе, иницијални квартални родитељски 
састанци,праћење и напредовање деце 

- Родитељи, васпитачи 24.08.2020. 

- Јутарњи пријем по собама,заједничка интеракција 
деце у групи(због епидемиолошке ситуације) 

- Деца,васпитачи септембар 2020.-
фебруар  2021. 

- „Светски дан срца“ - Деца, васпитачи, мед.сестра на ПЗЗ-у 29.09.2020. 

- Сарадња са Црвеним крстом  и саобраћајном 
полицијом МУП Крагујевац„Заштитимо децу у 
саобраћају“ 

- Деца, васпитачи, саобраћајна полиција 
МУП Крагујевац, Црвени крст 

30.09.2020. 

-Радионице„Правила лепог понашања у групи и вртићу“ - Деца, васпитачи септембар 2020. 

- Ликовни конкурс Форма идеале „Моја идеална соба“ - Деца 01.09.-30.09.2020. 

- Радионице за јачање самопоштовања и јачање    
социо-емоционалног развоја деце 

- Деца, васпитачи 
 

септембар 2020.-
фебруар 2021. 

- Испитивање интересовања и потреба деце и 
родитеља путем он лајн канала комуникације и анкета а 
све у циљу развијања пројектне теме за коју су деца 
показала интересовање. 

- Деца, родитељи, васпитачи септембар 2020. -
фебруар 2021. 

- Отварање пројектне теме„Деца у реалном програму“   

- Отварање пројекте темеСтарија предшколска група :  
„Моја кућа, мој дом“, „Ово сам ја, моја породица,мој 
дом“ , „Ми смо срећна породица“ 

- Деца, родитељи, васпитачи октобар-децембар 
2020. 
05.10.2020.-
25.12.2020. 

- Отварање пројектне теме Предшколска група 
„Слагалица пријатељства“, Слагалица 
пријатељства„Најлепше код тебе је...“ 

- Деца, родитељи, васпитачи 05.10.2020.  
и даље траје 

- Реализација активности из Развојног плана установе-
присуство на колегијумима, састанцима руководиоца, 

- Васпитачи, чланови Тимова и актива септембар 2020. 
фебруар 2021. 
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састанцима Тимова и Актива 

- Породични дневник, план пројектних активности на 
пројектну тему (уважавање различитости), План 
пројектних активности на нивоу вртића ( израда наслова 
за „Буквар дечијих права“), Нова страна Породичног 
дневника „Пружам ти руку“ - израда Павер Поинт 
презентације за сајт установе ,фејсбук страницу   и 
вибер групу.            

- Деца, родитељи, васпитачи,Тим за 
заштиту од дискриминације, 
насиља,злостављања и занемаривања 
 

08.10.2020. 

- Светски дан чистих руку„Чисте руке,здраво дете“ - Деца, васпитачи, сестра на ПЗЗ-у 15.10.2020. 

- Светски дан хране„Кад је здраво јело,здраво је и тело“ - Деца, васпитачи, сестра на ПЗЗ-у 16.10.2020. 

- Хоризонталне размене„Поступци, технике планирања, 
праћења документовања и вредновања у развијању 
програма, уважавање“ , „Циљеви и принципи 
функционисања у ПУ“ 

- Васпитачи,мед.сестре-васпитачи, 
Стручни сарадник 

28.10.2020. 
 

- Јесен нам прича“ (креативна радионица)-
имплементирање пројектних тема по групама у 
пројектну тему на нивоу вртића- израда симбола 
пројекта сваке групе као делови странице нашег 
„Породичног дневника 

- Деца,родитељи,васпитачи,стручни 
сарадник, Тим за заштиту од 
насиља,дискриминације и злостављања 

29.10.2020. 

-  „Чеп за хендикеп“ - Деца, родитељи, Тим „Кључић“ октобар 2020. 

- Традиционални наградни конкурс за најмлађе„Пиши 
Деда Мразу“ 

- Деца,Тим „Кључић“ 
 

01.11.-05.12.2020. 

- Међународна дечја ликовна изложба: „Флора и фауна 
– извор живота и лепоте 2020.  

- Деца,Тим за екологију 08.11.2020. 
 

- Пети фестивал еколошких представа: „Црвено, позор! 
(иште), зелено“,  представа: „Еколошке заврзламе“ 

- Деца, васпитачи,Тим за екологију 11.12. - 18.12.2020. 

- Хуманитарна акција: „Подели срећу“ – сарадња са 
породицом, локалном заједницом, ОШ „Вукашин 
Марковић“ 

- Деца, васпитачи, родитељи, локална 
заједница 

22.12.2020. 

- Новогодишња честитка деци: „У потрази за чаробним 
кључем“-нова страна породичног дневника 

- Васпитачи 24.12.2020. 
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- Манифестација: „Новогодишња чаролија може да 
почне“,ФБ страница,сајт установе 

- Деца,васпитачи,Тим „Кључић“ 31.12.2020. 

- Хоризонталне размене„Здравље и нега“, 
„Комуникација и партиципација“, „Развој детета кроз 
холистички приступ“, Тим за ране интервенције 

- Васпитачи, мед.сестре-васпитачи, 
стручни сарадник 

16.12.2020. 
23.12.2020. 
23.11.2020. 
03.12.2020. 

- Родитељски састанци- праћење и напредовање деце 
(он лајн),  предшколска васпитна група, Старија 
предшколска група 

- Родитељи,деца,васпитачи 28.12.2020. 
28.12.2020. 

- Светосавље - Деца,родитељи,васпитачи 27.01.2021. 

- Хоризонтална размена, стратегије учења деце и 
извори садржаја у развијању ВО процеса“ 

- Тим вртића, стручни сарадник 26.01.2021. 

- Радионица „Недеља љубазности“ - Тим вртића,  Тим за заштиту од 
дискриминације,насиља ,злостављања и 
занемаривања 

18.01.2021.-
29.01.2021. 

- Радионица „Научи да кажеш не“ - Тим вртића,  Тим за заштиту од 
дискриминације, насиља,злостављања и 
занемаривања 
 

27.01.2021. 

- Отварање пројектне теме старија предшколска група 
„Мала школа“, од вртића до школе 

- Деца, родитељи, васпитачи 01.02.2021. 

- Пројекат „Подршка развоју предшколске он лајн 
заједнице учења“ интерне хоризонталне размене 

  

- “Социо-емоционално учење деце предшколског 
узраста“ 

- Васпитачи,мед.сестре-васпитачи, 
стручни сарадник, ЦИП, МНПТР,УНИЦЕФ 

03.02.2021. 

- „Подршка социо – емоционалном учењу у оквиру ВОР-
а са децом предшколског узраста 

- Васпитачи,мед.сестре-васпитачи, 
стручни сарадник, ЦИП, МНПТР,УНИЦЕФ 

04.02.2021. 

- „Дигитални алати у функцији професионалног развоја“ - Васпитачи,мед.сестре-васпитачи,стручни 
сарадник, ЦИП, МНПТР,УНИЦЕФ 

10.02.2021. 

- „Подршка добробити  и резилијентности деце 
предшколског узраста“ 

- Васпитачи,мед.сестре-васпитачи,стручни 
сарадник, ЦИП, МНПТР,УНИЦЕФ 

11.02.2021. 
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- „Васпитавање деце предшколског узраста пружањем 
подршке и успостављањем правила“ 

- Васпитачи,мед.сестре-васпитачи,стручни 
сарадник, ЦИП, МНПТР,УНИЦЕФ 

18.02.2021. 

- „Подршка породицама са децом предшколског узраста 
из осетљивих група“ 

- Васпитачи,мед.сестре-васпитачи, 
стручни сарадник, ЦИП, МНПТР,УНИЦЕФ 

24.02.2021. 

- Тимови вртића 
 

- Васпитачи,мед.сестре-васпитачи, 
стручни сарадник 
 

23.09.2020. 
28.10.2020. 
25.11.2020. 
23.12.2020.(онлајн) 
28.01.2021.(онлајн) 
24.02.2021. (онлајн)  

- РТК „Путоказ за родитеље“ - Деца,васпитачи, локална заједница (РТК) 09.02.2021. 

- Припрема и уређење простора за боравак деце-
просторне целине  унутар и ван вртића-уређење радне 
собе, сале, холова, дворишта вртића.Уређивање собе 
сходно пројектној теми иинтересовањима деце 

- Деца, мед.сестре-васпитачи, васпитачи, 
родитељи, савет родитеља, стручни 
сарадник 

март2021.-август 
2021.год. 

- Јутарњи пријем по собама,заједничка интеракција 
деце у групи(због епидемиолошке ситуације) 
Пројектне теме„Деца у реалном програму“ 

- Деца,васпитачи март 2021.- 
август 2021. год. 

- Реализација активности из Развојног плана установе-
присуство на колегијумима, састанцима руководиоца, 
састанцима Тимова и Актива 

- Мед.сестре-васпитачи, чланови Тимова и 
актива 

мaрт 2021. - август  
2021 

- Предшколска група пројектна тема: Слагалица 
пријатељства“ , „Срце другу, другарици“, „У ципелама 
мог друга“ 

- Деца, васпитачи март,април 2021. 

- Старија предшколска група„Мала школа“, „Мале и 
велике речи“, „Геометријска вртешка 

- Деца, васпитачи март,април, 2021.  

- Сарадња са локалном заједницом „Честитке за 8. 
март“, Корисницама Центра за квалитетно старење, 
Докторкама и медицинским радницама у хали „Гордана 
Гоца Богојевић“ 

- Деца, васпитачи 08. март2021. год. 

- Васпитно – образовно веће (онлине) 
 

- Васпитачи, мед. сестре – васпитачи, 
стручни сарадник 

19. 03. 2021. год. 
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- Акционо истраживање„Примена пројектног модела 
рада-отворени курикулум“ 

- Тим вртића „Цицибан“ март2021.год. 

- Хоризонтална размена„ Изазови који се постављају 
пред реализаторе ВОР-а у креирању сопствене праксе“ 

- Мед.сестре – васпитачи, 
 васпитачи, стр. сарадник 

24.03.2021. год. 

- Сарадња са локалном заједницом, аплицирање за 
пројекатадаптације вртића – Јапанска амбасада 

- Директор Установе,  
Тим вртића, локална самоуправа, 

март2021. год. 

-„Безбедност у саобраћају“ – у циљу обезбеђивања 
безбеднијих услова прилазу вртићу 

- Директор Установе, Тим вртића, локална 
самоуправа, 

март2021. год. 
 

- Фондација „Новак Ђоковић“ – презентација и 
предсављање пројекта „Центар за родитељство“ 
 

Директор Установе,  
Тим вртића, представници Фондације 
„Новак Ђоковић“ 

06. 04. 2021. год. 
 
 

- Обука „Године узлета (онлине), концепција основа 
програма, развијање реалног програма, документовање 

- Директор Установе, васпитачи,  
мед.сестре-васпитачи, стручни сарадник, 
ЗУОВ 

06.04. – 19.04.2021. 
20.04. – 06.05.2021. 
07.05. – 13.05.2021. 

- Хуманитарна акција „Осмехнимо се заједно“, поводом 
Међународног дана дечије игре,  

- Деца, родитељи, васпитачи, деца и 
запослени у ОШ „Вукашин Марковић“,  
Тим за Социјалну инклузију 

април 2021. (29.04. 
2021.год) 
 

- Брошуре и упитници за родитеље(онлајн), „Васпитање 
пружањем подршке и успостављањем правила“,  
„Социо-емоционално учење деце предшколског 
узраста“ 

- Родитељи,васпитачи,Актив ППП 
 
 

април, 2021. год. 
 
 

- Вредновање области Вор-а(онлајн упитник) 
 

- Васпитачи, мед.сестре-васпитачи, 
стручни сарадник, тим за самовредновање 

09.04.2021. 

- Родитељски састанци (онлине), праћење развоја и 
напредовања деце 

- Родитељи, васпитачи 09.04.2021. год. 
14.04.2021. год. 

- Сарадња са локалном заједницом„Плава планета“ 
наградни конкурс за дечије ликовне радове (онлине) 

- Деца, родитељи,  
васпитачи,Тим за екологију 

22.04.2021. год. 

- Тимови вртића - Мед.сестре- васпитачи, васпитачи, стр. 
сарадник 

30.03.2021. год. 
28. 04.2021. год. 
26.05.2021.год. 
јун 2021.год 
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- „Године узлета“ рефлексија (радни састанак), 
Концепција Основа програма 

- Васпитачи, мед.сестре-васпитачи, 
стручни сарадник 

19.04.021.године 

- „Мини еко фестивал“Фб страница,сајт установе - Васпитачи,Тим за екологију 22.04.2021. 

- „Ускршња радионица“(међугрупна сарадња мешовите-
предшколске групе и јаслене групе) 
Сарадња са породицом-доношење материјала 

- Деца,родитељи,васпитачи 29.04.2021. 

- Конкурс „Желим да представим моју породицу“-
хуманитарн акција за Гаврила, сарадња са локалном 
заједницом 

- Деца,родитељи,васпитачи, 
Саветовалише за брак и породицу,Тим 
„Кључић“ 

29.04.-15.05.2021. 

- Акционо истраживање „Примена пројектног модела 
рада-отворени курикулум“ 

- Тим вртића „Цицибан“ мај 2021.год. 

- Дан Установе(филм онлајн) - Деца, васпитачи 06.05.2021.год. 

- „Међународни дан породице“(плакат) - Деца, васпитачи 15.05.2021.год 

- „Међународни дан породице“, „Породични дневник“по 
пројектним темама,део породичног дневника (део 
песмице по пројектним темама), Фб страница,Сајт 
Установе 
- Дан размене пелцара 

- Деца,васпитачи,мед.сестре-васпитачи, 
Тим за заштиту од дискриминације, 
насиља, злостављања и занемаривања 
 
- Деца,васпитачи 

15.05.2021. 
 
 
 
29.05.2021. 

- Сарадња са локалном заједницом, додела награда за 
ликовни конкурс„Желим да представим своју породицу“ 

- Деца 15.05.2021.год. 

- Године узлета рефлексија (радни састанак), развијање 
реалног програма 

- Васпитачи, мед.сестре-васпитачи, 
стручни сарадник 

13.05.2021. 

- Године узлета - рефлексија (радни састанак), 
документовање 

- Васпитачи, мед.сестре-васпитачи, 
стручни сарадник 

18.05.2021.год. 

- Презентација активу „Ево нас у вртићу“, примена 
модела пројектног планирања, реални програм„Један 
дан у вртићу“-прослава Светог Саве 

- Васпитачи, мед.сестре-васпитачи, 
стручни сарадник,активузраста од 3-5,5 
година 

мај 2021.год. 

- Завршна приредба –припремне предшколске групе 
(онлајн), пројектне тeme, деца у реалном програму 

- Деца,васпитачи јун 2021.год 

-Представљање и затварање пројекта-славимо 
пројекат„Слагалица пријатељста“Припремна 
предшколска група 

- Деца,васпитачи,родитељи јун 2021.год. 
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Тим вртића планира и реализује, прати препоруке Тима за саамовредновање, план рада вртића, Развојног плана 
установе , Оперативног плана установе. 
 Адаптација је протекла у оствареним контактима са породицом у виду обављених индивидуалних разговора, 
подели информативних брошура израђених од стране тима, изради постера добордошлице од стране деце. 
Адаптациони период је протекао без потешкоћа јер је базиран на континуираној сарадњи породице и васпитног 
особља упркос актуелној епидемиолошкој ситуацији и одговорном поштовању свих епидемиолошких мера. 
У овом периоду тим вртића је ушао у поље промене у смислу примене модела пројектног планирања , 
упознавања, промишљања и тумачења документа „Године узлета“. Све васпитне групе узеле су учешће у 
отварању, развијању пројектних тема, брижљивом уређењу физичке средине у сарадњи са породицом као и 
члановима Савета родитеља настављајући планиране акције.  
Тим вртића остварује сарадњу са породицом и у креирању пројектних активности, комуникација се остварује путем 
вибер социјалне мреже где родитељи имају увид у реализацију пројектних тема као и степен напредовања деце. 
Сарадња са локалном заједницом и породицоом се остварује кроз заједничке активности и акције где се 
интегришу пројектне теме на нивоу вртића кроз “Породични дневник„  који је присутан и на Сајту и ФБ страни 
установе. 
Оваква промена у раду произвела је Акционо истраживање под називом „ Примена пројектног модела рада – 
отворени курикулум“ у коме васпитно особље сталном рефлексијом допуњава поље акције и дефинише даље 
кораке у раду . Велика пажња је посвећена и професионалном усавршавању где васпитно особље планира и 
реализује интерне хоризонталне размене са анализама и дискусијама ради подизања нивоа компетенција. У овом 
периоду од установе је вртић оплемењен са сетовима столова и столица које користимо свакодневно у раду. 
Мед.сестре васпитачи,васпитачису прошли обуку за примену Нових основа „Године узлета“ што је пружило 
могућност за промишљање,планирање,ревидирање,рефлексију.Васпитно особље је наставило са интерним 

-Представљање и затварање пројекта, славимо 
пројекатСтарија предшколска група„Мала школа“ 

- Деца,васпитачи,родитељи јун 2021.год. 

- Васпитно-образовно веће - Директор, васпитачи,мед.сестре 
васпитачи,стручни сарадник 

јун 2021.год 

- „Лето у вртићу“ међугрупна сарадња, кооперативне 
игре, игре у дворишту, игре водом, игре песком, 
реквизити(лопте,вијаче,обручеви), игре на 
отвореном,игре са правилима 

- Деца, родитељи,васпитачи јул – август 2021. 

- Стручно усавршавање реализатора Вор-а 
Семинари,трибине.... 

- Васпитачи,мед.сестре васпитачи,стручни 
сарадник 

Током године 
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хоризонталним разменама у циљу идентификације јачих и слабих страна у раду и планирања даљих корака  
акције у креирању отвореног курикулума вртића. 
Кроз акције на нивоувртића остварена је сарадња са породицом и локалном заједницом кроз вртићки „ Породични 
дневник“ . С'  обзиром на ситуацију путем социјалних мрежа ,  са родитељима смо размењивали информације о 
напредовању деце и позивали их да се укључе и дају свој допринос. У реализацији пројектних активности како на 
нивоу васпитних група, тако и на нивоу радне јединице. Пратећи акциони план вртића Тим вртића све активности 
ВОР документује и ревидира у програму који реално настаје стварајући отворени курикулум кроз који вреднује све 
области васпитно-образовног рада. 
У наредном периоду , планирана је промоција Нових основа програма , све у циљу добре припреме за почетак 
наредне године. Ми као језгро промена ,тежимо да постигнемо модел центар „Година узлета“ и оправдамо 
завршену обуку и досадашњу праксу. 

 
 

Подносилац извештаја: 
Тим вртића Цицибан 

Руководилац : 
Јелена Обрадовић 



 
Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске Установе „Ђурђевдан“ Крагујевац за радну 

2020/2021. годину 

118 
 

3.9. Годишњи извештај пригодних и повремених програма 
 

У протеклој радној години реализовани су следећи пригодни и повремени програми: 
 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ, МЕСТО 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ И 

РЕАЛИЗАТОРИ 

Дечја недеља 
 

Прва недеља октобра 2020. године Деца, васпитачи и медицинске сестре – 
васпитачи свих вртића у васпитним 

групама 

„Новогодишња чаролија 
може да почне“ 

Последња недеља децембра 2020. године Деца свих вртића Предшколске установе 
„Ђурђевдан“ Крагујевац су приказазали 

новогодишње активности путем 
званичног сајта и ФБ стране Установе 

Обележавање 
новогодишњих празника 

Децембар 2020. године 
 

Деца, васпитачи и медицинске сестре – 
васпитачи свих вртића у васпитним 

групама 

Светосавска свечаност 27.01. 2021. године Деца, васпитачи и медицинске сестре – 
васпитачи свих вртића у васпитним 

групама 

Дан жена 08.03. 2021. године Деца, васпитачи и медицинске сестре – 
васпитачи свих вртића у васпитним 

групама 

Дан Установе 06.05.2021. Онлајн приказ ретроспективе рада 
Установе 

Међународни дан 
породице 

15.05.2021. године Онлајн ликовни конкурс у хуманитарне 
сврхе 

Ускрс Последња недеља априла месеца 2021. 
године 

Креативна радионица 
Деца и васпитачи свих вртића 
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3.10. Радни листови за непосредан рад са децом 

 

На предлог Педагошког колегијума Васпитно-образовно веће је дало сагласност за следеће радне листове 
за непосредан рад са децом за радну 2020/2021. годину: 
 
„Публик пратрикум“: 

1. „Дневник развоја и напредовања деце узраста 6-36 месеци старости“ 
2. „Мала школа (први степен)“ - 2-3 године 

 
 
„Публик практикум“: 

-„Мала школа (други степен)“ од 3 до 4 године  

„Публик практикум“: 

- „Мала школа (трећи степен)“ од4 до 5 година  

„Креативни центар“: 

- „Ја у вртићу” од 5 до 6 године 

Предшколске групе целодневног програма и ЧППП програм: 

- Дечје новине - „Моја бубамара“ 

- Креативни центар - „Жврљалица“ - за децу ЧПП програма 

 
Часопис „Крцко“ - Публик-практикум за децу узраста од 3 године до поласка у школу 
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4. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА И ТИМОВА 

 

4.1. Годишњи извештај рада васпитно - образовног већа 
 

У складу са Статутом Предшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевац васпитно-образовно веће чине 
васпитачи, медицинске сестре-васпитачи, медицинске сестре на ПЗЗ-и, сарадници и стручни сарадници. У 
делокругу свог рада васпитно-образовно веће бави се организационо–техничким и стручним питањима, 
планирањем, праћењем и вредновањем рада Установе. Стручни органи Установе из члана 101. Статута, имају 
најмање три седнице, у току радне године, а по потреби и више. 
  

У периоду од 01. 09. 2020. године до 31.08. 2021. године реализоване су три седнице васпитно – образовног  
већа: 

 

РЕАЛИЗОВАНА АКТИВНОСТ НАЧИН РАДА 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

УКЉУЧЕНЕ 
ОСОБЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Представљање докумената 
Установе 

Представљање Планова о раду 
директора, о раду Тима за 
самовредновање, Тима за 

професионални развој, Тима за 
заштиту од дискриминације 

насиља, злостављања и 
злостављања, Тима за 

обезбеђивање квалитета и 
развој утанове; 

Представљање радне верзије 
Годишњег плана рада 
Предшколске установе 

„Ђурђевдан“ Крагујевац за 

Усмено 
излагање 

 

Септембар 
2020. 

вртић „Чуперак 
 

Директор, 
пом.дир. за 

педагошки рад, 
чланови тимова 

и актива, 
секретар 
Установе 

 

Записник са одржане 
седнице Васпитно-

образовног већа 
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радну 2020/2021. године 

Шестомесечно извештавање о 

раду директора установе; 

Стручног актива за развојно 

планирање; 

Стручног актива узраста од 6 

месеци до 3 године; 

Стручног актива од 3 до 5, 5 

година; Стручног актива ППП-а; 

Тима за самовредновање; 

Тима за обезбеђивање 

квалитета и развој установе; 

Тима за заштиту од ДНЗЗ; 

Тима за професионални развој; 

Тим за инклузивно образовање; 

Тима за подршку социјалној 

инклузији деце у систему 

предшколског васпитања и 

образовања; 

Тима ментора; 

Тима за ПЗЗ; 

Инфо тима; 

Тима Кључић; 

Он лајн 
(разматрање 

шестомесечних 
извештаја) 

Mарт, 2021.год. Директор, 
пом.дир. за 

педагошки рад, 
чланови тимова 

и актива,  
 

Обавештење 
Записник са одржане 
седнице Васпитно-
образовног већа, 

Извештаји 
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Тима за екологију; 

Тима ЧППП-а. 

Презентовање  радова: 

„Један дан у вртићу-прослава 

Светог Саве“,вртић „ 

Бубамара“ 

„Физичко окружење у функцији 

учења и развоја деце узраста 

од 6 до 24 месеци старости“, 

јаслице „ Шврћа" 

Усмено 
излагање 

Јун, 2021.год. 
Вртић „ 

Цицибан“ 

Пом.дир. за 
педагошки рад, 

васпитачи и 
медицинске 

сестре 
васпитачи 

Обавештење 
Записник са одржане 
седнице Васпитно-

образовног већа 
 

Седница Васпитно образовног већа одржана је 10. септембра 2020. године, у два термина у дворишту 
вртића „Чуперак“. уз поштовање свих епидемиолишких мера. Шестомесечно извештавање директора, стручних 
актива, тимова реализовано је онлајн због погоршања епидемиолошке ситуације.Сви извештаји су разматрани и 
достављени Управном одбору на усвајање. 

 

На трећој редовоној седници Васпитно-образовног већа одржаној 08. 06. 2021. године у вртићу „Цицибан“ 

презентовани су радови: „Један дан у вртићу-прослава Светог Саве“ и „Физичко окружење у функцији учења и 

развоја деце узраста од 6 до 24 месеца старости“, јаслице „Шврћа". Васпитачи и медицинске сестре – васпитачи 

су са поменутим радовима учествовали на сусретањима васпитачау Врњачкој Бањии на XIII Стручним сусретима 

медицинских сестара ПУ Србије у Кладову. Презентовање радова на седници Васпитно-образовног већа имало је 

позитивне коментаре као и могућност имплементације у васпитно образовном раду. 
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4.2. Годишњи извештај рада педагошког колегијума 

 

Педагошки колегијум чине председници: стручних актива, координатори тимова, стручни сарадници и 
сарадници. Састанцима Педагошког колегијума је руководио директор и помоћник директора за педагошки рад. У 
периоду од 01. септембра 2020. године до 31. августа 2021. године реализовано је седам састанака уз поштовање 
свих епидемиолошких мера. 

Педагошки колегијум разматрао је питања од значаја за функционисање Установе иостваривање 
делатности. Своју активност остваривао је кроз састанке (једном месечно, по потреби чешће) накојима су 
разматрана питања из делокруга рада колегијума. 

Рад Педагошког колегијума документован је кроз дневни ред и записнике. Сва извештавања о раду, питања, 
одлуке и предлози доносила су се на састанцима Педагошког колегијума. Записници су прослеђивани 
електронским путем и доступни су свим запосленима.  

 

АКТИВНОСТ 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ОДГОВОРНЕ 
ОСОБЕ 

УКЉУЧЕНЕ ОСОБЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Разматрање 
Извештаја о 
реализацији 
Годишњег 

плана рада 
Предшколске 

установе 
„Ђурђевдан“ 
Крагујевац за 

радну 
2019/2020.; 

Септембар 
2020. године 

Помоћник 
директора за 

педагошки 
рад, чланови 
Педагошког к 

олегијума 

Чланови Педагошког 
колегијума 

Записник са састанка Педагошког 
колегијума 

Разматрање 
израђеног 

нацрта 
Годишњег 

плана рада 

Септембар 
2020. године 

Помоћник 
директора за 

педагошки 
рад, Чланови 
Педагошког 

Чланови Педагошког 
колегијума 

Записник са састанка Педагошког 
колегијума 
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Предшколске 
установе 

„Ђурђевдан“ 
Крагујевац за 

радну 
2020/2021 

колегијума 

Конституисање 
актива и 
тимова 

(именовање 
координатора и 

чланова) 

Септембар 
2020. године 

Помоћник 
директора за 

педагошки 
рад, 

директор, 
Чланови 

Педагошког 
колегијума 

Чланови Педагошког 
колегијума 

Записник са састанка Педагошког 
колегијума 

Извештавање о 
припремљеност
и, безбедности 
почетка рада 

вртића и 
адаптацији 

деце 

Октобар 2020. 
године 

Директор, 
помоћник 

директора за 
педагошки 

рад 

Секретар, службеник 
за послове заштите, 

безбедности и 
здравља на раду, 

сарадник за 
унапређивање 
превентивно 

здравствене заштите 

Записник са састанка Педагошког 
колегијума 

Организовање 
дискусије на 
тему „Зашто 

промене 
доживљавају 
(не)успех?“ 

према обрасцу 
РМ7. 

29. октобар 
2020. године 

Директор, 
стручни 

сарадник-
психолог 

Чланови Педагошког 
колегијума и 

руководиоци радних 
јединица 

Записник, материјали са дискусије. 

Предлагање 
метода и 
начина за 

Јануар, август 
2021. године 

Директор, 
помоћник 

директора за 

Чланови Педагошког 
колегијума 

Записник са састанка Педагошког 
колегијума 
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унапређење 
васпитно-

образовног 
рада 

педагошки 
рад и стручни 

сарадници 

Извештавање 
координатира 

чланова актива 
и тимова, 

сарадника и 
стручних 

сарадника;  

Током године  Координатор
и, тимова и 

актова, 
стручни 

сарадници и 
сарадници  

Координатори, тимова 
и актова, стручни 

сарадници и 
сарадници 

Записник са састанка Педагошког 
колегијума 

Обавештавање 
о понуди 

семинара за 
стручно 

усавршавање 
(конференције, 

трибине, 
семинари) 

У периоду од 
септембра 
2020. до 

августа 2021. 
године 

Координатор 
Тима за 

професионал
ни развој 

Чланови Педагошког 
колегијума 

Записник са састанка Педагошког 
колегијума, обавештење о понуди 

семинара 

Реализација 
Оперативниог 

плана 
организације и 
остваривања 

васпитно-
образовног 

рада са децом 
у 2020/2021. 

години 

Децембар 2020. 
године 

Помоћник 
директора за 

педагошки 
рад, Чланови 
Педагошког 
колегијума 

Чланови Педагошког 
колегијума 

Записник са састанка Педагошког 
колегијума 

Вођење 
евиденције и 
попуњавање 

летописа; 

У периоду од 
септембра 
2020. до 

августа 2021. 

Васпитач 
Србијанка 

Раденковић 

Чланови Педагошког 
колегијума 

Записник са састанка Педагошког 
колегијума 
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године 

Сарадња са 
институцијама 

и 
организацијама 
на Локалном и 
Републичком 

нивоу 

У периоду од 
септембра 
2020. до 

августа 2021. 
године 

Директор, 
помоћник 

директора за 
педгошки 

рад, 
координатор 

Тима за 
сарадњу са 
локалном 

заједницом  

Чланови Педагошког 
колегијума 

Записник са састанка Педагошког 
колегијума, извештаји о реализованим 

активностима 

Разматрање 
радова за 
стручне 
сусрете, 
стручне 

конференције и 
стручне скупове 

Током године Директор, 
помоћник 

директора за 
педгошки 

рад,стручни 
сарадници  

Директор, помоћник 
директора за 

педгошки рад,стручни 
сарадници 

Записник са састанка Педагошког 
колегијума 

Разматрање 
Шестомесечних 

извештаја 
(01.09.2020. – 

28.02.2021.год.) 
о реализацији 

Годишњег 
плана рада 

Предшколске 
установе „ 

Ђурђевдан“ 
Крагујевац за 

радну 
2020/2021.год 

Март, 2021.год. Координатор
и тимова и 

актива, 
стручни 

сардници и 
сарадници 

Координатори тимова 
и актива, стручни 

сардници и сарадници 

Записник са састанка Педагошког 
колегијума, Шестомесечни извештај о 

реализацији Годишњег плана рада 
Предшколске установе „ Ђурђевдан“ 
Крагујевац за радну 2020/2021.год. 
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Обележавање 
културних, 

јавних 
манифестација 

, радионица 
(дана Установе 

6. Мај, 
радионице 

Малци- зналци 
налокацијама:„

Трећи 
крагујевачки 
батаљон“, 
„Доситеј 

Обрадовић“ и 
„Ђура Јакшић“;) 

стручних 
сусрета 

(медицинских 
сестара-

васпитача, 
васпитача и 

стручних 
сарадника) 

Током године помоћник 
директора за 

педгошки 
рад,стручни 
сарадници, 

координатор 
Тима за 

сарадњу са 
локалном 

заједницом, 
Инфо 

тим,Тим за 
подршку 

социјалној 
инклузији 

деце у 
систему 

предшколског 
образовања и 

васпитања 

Чланови Педагошког 
колегијума 

Записник са састанка Педагошког 
колегијума, 

Реализованиоп
еративни 

планови на 
нивоу Установе 

Током године помоћник 
директора за 

педгошки 
рад,чланови 
Педагошког 
колегијума 

Чланови Педагошког 
колегијума 

Записник са састанка Педагошког 
колегијума, 
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4.3. Годишњи извештај рада Тима руководилаца 

 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

ОДГОВОРНЕ 
ОСОБЕ 

УКЉУЧЕНЕ ОСОБЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Извештавање о 
тренутним 

дешавањима у 
Установи  

 

У периоду од 
септембра 2020. до 

фебруара 2021. 
године 

 

Директор, помоћник 
директора за 

педагошки рад 

Руководиоци радних 
јединица, шеф 
кухиње, шеф 

техничке службе, 
технички секретар, 
Референт за јавне 

набавке, сарадник на 
ПЗЗ, секретар 

Установе 

Записници са 
састанака Тима 
руководилаца 

Разматрање тренутне 
епидемиолошке 

ситуације на састанку 
Кризног штаба 

Установе уповодом 
пандемије 

Децембар 2020. 
Године, март 2021. 

године 

Сарадник на ПЗЗ, 
референр за 

заштиту и 
безбедност на раду 

Руководиоци радних 
јединица, директор, 
помоћник директора 
за педагошки рад, 

секретар Установе, 
шеф финасијске 

службе 

Записници са 
састанака Тима 
руководилаца 

 
У периоду од 01.09.2020. године до 31.08.2021. године реализовано је девет састанака руководилаца 

следећом динамиком: 04. септембра, 29. октобра, 10. новембра, 09. децембра 2020.године, 04. фебруара, 

11.марта, 15. априла, 02. јуна и у августу 2021. године уз поштовање свих препоручених епидемиолошких мера.  

Састанци су били информативног и оперативног карактера и тицали су се утврђивања и спровођења одлука 

и постигнутих договора у вртићима. 
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4.4.Годишњи извештај рада Актива за развојно планирање 
 

РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ТЕХНИКЕ 
ПРАЋЕЊА 

КРИТЕРИЈУМИ 
УСПЕХА  

Договор са координаторима 

Тима за обезбеђивање 

квалитета и развој установе и 

Тима за самовредновање око 

праћења реализације 

Развојног плана 

Октобар 2021. 

године 

Чланови Стручног 

актива за развојно 

планирање 

Записник са 

састанка Стручног 

актива за развојно 

планирање 

Информисаност и 

увид у рад и 

реализацију 

планираних 

активности Тимова 

Анализа и праћење 
активности из Акционог 

развојног плана за 2020/2021. 
годину 

У периоду од 

септембра 

2020. дo 

август 2021. 

године 

Чланови Стручног 

актива за развојно 

планирање 

Акциони развојни 

план 

Информисаност и 

увид у рад и 

реализацију 

планираних 

активности 

Евалуација реализованих 

активности 

Фебруар, јул 

2021. године 

Чланови Стручног 

актива за развојно 

планирање 

Записник са 

састанка Стручног 

актива за развојно 

планирање 

Написан полуизвештај 

и годишњи о 

реализацији Акционог 

развојног плана за 

2020/21. годину 

Реализоване активности из Акционог развојнох плана за радну 2020/2021. годину 

Упознавање са документом 
ОП и основним димензијама 

савремене концепције са 
освртом на физичку средину 

(просторне целине) и 
Правилником о ближим 
условима за оснивање, 

почетак рада и обављање 

Септембар, 
октобар 2020. 

године 

Стручни 
сарадници, 

Тимови вртића 

Записници са 
састанака Тимова 
вртића и записник 
са састанка Тима 

за 
самовредновање 

Вртић се организује 
да сви буду упознати 

са активностима 
увођења промена у 

сарадњи са стручним 
сарадницима и 

Тимовима 
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делатности предшколске 
установе. 

Анализа постојећег 
заједничког простора и 

простора на отвореном у 
односу на критеријуме из ОП. 

Структуирање просторних 
целина у собама, ходницима и 

другим просторима у складу 
са Правилником о ближим 
условима и критеријумима 

физичке средине у документу 
ОП. 

У периоду од 
септембра 

2020. 
дoавгуста 

2021. године 

Директор, 
помоћник 

директора за 
педагошки рад, 

стручни 
сарадници, 

Тимови вртића 
„Цицибан“ и „Зека“ 

Фотографије и 
извештаји након 
посета вртићима 

У просторима вртића 
видљива су места која 
подржавају различите 

стилове учења. 
 

Праћење интересовања деце 
у вези са темама пројеката. 
Развијање пројекта у складу 

са дечјим идејама уз 
консултације са колегама и 

родитељима. 

У периоду од 
септембра 
2020. до 

августа 2021. 
године 

Тим вртића 
„Цицибан“ 

Фотографије, 
материјали 

Процесни панои, 
дидактички 
материјали 

Развијене су теме 
пројеката у складу са 

дечијим 
интересовањима. 

Дечији панои о 
заједничком учењу 

Организовање хоризонталног 
учења и стручног 

усавршавања на нивоу 
Установе кроз примере 

инспиративне праксе на нивоу 
сваког вртића 

У периоду од 
септембра 

2020. дoмаја 
2021. године 

Тимови вртића, 
стручни 

сарадници, Актив 
јасленог узраста, 
Актив 3-5,5, Актив 

ППП, Тим за 
професионални 

развој 

Евалуације 
хоризонталих 

размена 

Свака радна јединица 
кроз примере 

инсперитивне праксе 
тежи унапређивању 

васпитно-образовног 
рада 

Повезивање са 
организацијама и привредним 

субјектима у вези 
обезбеђивања ресурса и 

опремање вртића 

Јун-август, 
2021. године 

Директор, 
помоћник 

директора за 
педагошки рад 

Меморандуми о 
сарадњи 

Представници 
локалне заједнице 
пружају подршку 

набавци и опремању 
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Посета ПУ „Моје детињство“ 
језгру промене вртић 

„Полетарац“ Чачак и ПУ 
„Раковица“ вртић „Канаринац“ 

Београд 

Мај 2021. 
године 

Директорка, 
помоћник 

директора за 
педагошки рад, 

стручни 
сарадници, 

васпитачи ПУ 
„Ђурђевдан“ 
Крагујевац 

Фотографије, 
извештај 

Анализа, примена и 
размена искустава 

инспиративне праксе 
Основа програма 

Ажурирање сајта и ФБ-а 
установе; 

 

У периоду од 
септембра 

2020. 
дoавгуста 

2021. године 

Инфо центар, 
директор, 
помоћник 

директора за 
педагошки рад, 

стручни 
сарадници 

Материјал за сајт и 
ФБ Установе 

Сајт и ФБ Установе 
садржи актуелне 
информације о 

програму и 
дешавањима у 

Установи 

Испитивање интересовања и 
потреба родитеља 

Организовање индивидуалних 
разговора и родитељских 

састанака са свим 
родитељима деце на нивоу 

група. 

Април, 2021. 
године 

У периоду од 
септембра 

2020. 
дoавгуста 

2021. године 

Васпитачи, мед. 
сестре васпитачи, 

стручни 
сарадници 

Повратне 
информације 
родитеља о 

потенцијалним 
темама за тематске 

родитељске 
састанкее 

Систематски и 
континуирано су 

испитана и 
анализирана 

интересовања и 
потребе родитеља. 

Израђени нови сценарији у 
складу са потребама и 

интересовањима родитеља. 

Фебруар, 
април, 2021. 

године 
 

Васпитачи, мед. 
сестре васпитачи, 

стручни 
сарадници 

Материјали, 
синопсиси, књига 
ВОР-а, књига неге 

и ВОР-а 

Израђени сценарији 

Формирана база сценарија за 
едукативне родитељске 

састанке 

Април 2021. 
године 

Тимови вртића 
„Зека“„Цицибан“, 

„Чуперак“, 
„Невен“, 

„Бубамара“, 
„Колибри“ и 

Записници са 
Тимова вртића, 

књига ВОР-а, књига 
неге и ВОР-а 

Формирана база 
одржаних едукативних 
родитељских састанак 
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 Развојни план Предшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевац за период 2020 – 2023. године, донет је 10. 
07. 2020. године на седници Управног одбора Предшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевац. За сваки радну 
годину Стручни актив за развојно планирање има Акциони развојни план који садржи област промене, 
приоритетне циљеве, задатке и активности. У периоду писања Годишњег плана рада Предшколске установе 
„Ђурђевдан“ Крагујевац, годишњи планови рада вртића, стручних органа и тимова треба да садрже приоритетне 
области Акционог развојног плана за наредну радну годину. 

У протеклом периоду, активности Акционог развојног плана за радну 2020/2021. годину реализоване су у 
складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом поштујући све прописане мере превенције у бобри против 
ширења вируса Ковид – 19. 

На састанку 15. 01. 2021. године одржаном у РЈ „Цицибан“ у присуству: директора Сање Јаковљевић, 
помоћника директора за педагошки рад Љиљане Јоргић, стручних сарадника – педагога Бранке Станојевић, 
Снежаном Малбашић и стручног сарадника – психолога Александром Пајевић, дефинисана су језгра промене и 
координатор Нових основа програма „Године узлета“. Координатор Нових основа програма „Године узлета“ је 
стручни сарадник – педагог, Бранка Станојевић а језгра промена су: РЈ „Невен“ и РЈ „Цицибан“. 

„Шврћа 

Организовање едукативних 
родитељских састанака 

(онлајн путем 
професионалних заједница 
учења), саветовалишта за 

родитеље 

У периоду од 
септембра 

2020. 
дoавгуста 

2021. године 

Васпитачи, мед. 
сестре васпитачи, 

родитељи на 
родитељским 
састанцима, 
дефектолог – 

васпитач,стручни 
сарадник –
психолог 

Засписници са 
родитељских 

састанака, 
едукативни 
материјали 

Организовани су 
едукативни 

родитељски састанци 
и саветодавни рад са 

родитељима 

Хоризонтална размена 
„Циљеви и принципи 

функционисања у 
Предшколској Установи“ 

26.10.2020 
године 

Стручни актив за  
развојно 

планирање, Тим 
за обезбеђивање 

квалитета и развој 
установе 

Евалуациони 
листови, 

презентација, 
обавештење, 
записник са 
хоризоталне 

размене 

Хоризонтална 
размена је подстакла 

васпитаче и 
медицинске сесетре – 

васпитаче на 
дискусију и 

контруктивну анализу 
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Обука за имплементацију нових основа Програма „Године узлета“ реализован је у онлјан формату у 
периоду од 06. априла до 13. Маја. Из ПУ „Ђурђевдан“ Крагујевац 136 запослених је успешно завршило обуку за 
примену нових Основа програма. Због актуелне епидемиолошке ситуације и обуке које је реализована у онлјан 
формату, активности из Акционог развојног плана за радну 2020/2021. годину: израда календара дружења, писање 
плана теме пројекта, организовање групниних дискусија и оркуглих столова у вези са новим концептом 
предшколског програма, коришћење ресурса и простора у локланој заједници за реализацију различитих 
активности у функцији развоја тема/пројекта...) биће реализоване наредне године а у складу са Развојним планом 
ПУ „Ђурђевдан“ за период 2020 – 2023. године 

 
 

Подносилац извештаја: 
 

Александра Пајевић, координатор Стручног актива за развојно планирање 
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4.5. Годишњи извештај рада Актива за узраст од 6 месеци до 3 године 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ТЕХНИКЕ ПРАЋЕЊА 
КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА  

- Формиран Актив 
јасленог узраста и 
делегиране улоге 

28.09.2020. 
године 

Координатор и 
чланови Актива  

стручни 
сарадници 

обавештење,записник Решења 
директора о 
именовању 

чланова Актива 
јасленог узраста 

- Презентацијa на 
тему „ Поступци, 

технике планирања, 
праћења, 

документовања и 
вредновања у 

развијању 
програма, 

уважавање“ ( РЈ 
„Цицибан“ и РЈ 

„Шврћа“) 

16.10.2020.године Координатор 
Актива и чланови 
Актива, Тио тим, 

тим за заштиту од 
ДНЗЗ, Тим за 

подршку 
социјалној 

инклузији, Тим 
стручних 

сардника и 
сарадника 

обавештење,записник Дискусија,анализа 

- Презентација на 
тему„Препознавање 

потреба деце и 
породице за ране 

интервенције“ 

18.11.2020.године 
19.11.2020.године 

Тим за ране 
интервенције 
Координатор 

Актива 

ПП презентација, 
обједињена евалуација 
записник,  обавештење 

Дискусија и 
анализа 

 

- Хоризонтална 
размена на тему 
„Заједница учења 
кроз сарадњу са 

породицом“ 

10.02.2021.године Тим за 
самовредновање 
Координатори и 
чланови Актива 

јасленог узраста, 

обавештење 
записник,обједињенаевалуација 

Дискусија и 
анализа 
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узраста 3 – 5,5 
година и ППП 

- На васпитно 
образовном већу 
презентовани су 
примери добре 

праксе на  јасленом 
узрасту 

Јун 2021. године Мед.сестра 
васпитач, Весна 

Ранковић (РЈ 
„Зека“) 

Мед.сестре 
васпитачи  Ана 

Момиров и 
Јасмина 

Раденковић (РЈ 
„Шврћа) 

Списак учесника, записник Унапређење 
компетенција 

реализатора ВОР-
а 

 
Актив јасленог узраста је имао састанке са стручним сарадницима и помоћником директора за педагошки 

радкоји су организовани због консултација око  презентација и усклађивања тема са Годишњим планом рада 
Установе. Осим састанака уживо, организовали смо их и онлајн, због поштовања наложених епидемиолошких 
мера.Након дискусије и анализе  чланови Актива су закључили да су обрађене теме применљиве у пракси и веома 
инспиративне за даље унапређивање компетенција мед.сестара-васпитача. Актив јасленог узраста је имао 
додатних активности које планом нису предвиђене: у сарадњи са Тимом који ради на пројекту „Предшколска 
онлајн заједница учења – учимо и мењамо праксу“, организовали смо подршку деци и породицикроз три брошуре 
које је креирао ЦИП у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја („Васпитање пружањем 
подршке и успостављањем правила“, „Социјално емоционално учење“, „ Добробит деце“); спроведено је и 
истраживање праксе родитеља за читање са децом узраста до 3 године, као део остваривања сарадње у оквиру 
пројекта „Разиграно родитељство“. 

Хоризонтална размена, планирана за април – мај 2021. године по Годишњем плану рада Актива јасленог 
узраста на тему „Примери инспиративне праксе по моделу „Шврћа“, није одржана због поштовања препоручених 
епидемиолошких мера. 

 
 

Подносилац извештаја:  
Координатор Актива за јаслени узраст 

Јасмина Раденковић 
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4.6. Годишњи извештај Актива за узраст од 3 до 5, 5 година 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 
ТЕХНИКЕ 

ПРАЋЕЊА 
КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

- ФормиранАктив и 
делегиранеулоге 

Септембар 
2020. год. 

онлајн 

Директор, 
помоћникдиректоразапедаг

ошкирад, 
Стручнисарадници, 

КоординаториАктива, 
Свичлановиактива 

Обавештење, 
Записник 

Решењадиректора о 
именовањучлановаАкт

ива 

- 
Састанакповодомпредс
тојећехоризонталнераз

мене у 
организацијиТимазапро

фесионалниразвој 

15.10.2020. 
год. 

Вртић 
„Бубамара“ 

Помоћникдиректоразапеда
гошкирад, 

Стручнисарадници, 
КоординаториАктивасвихуз

раста 

Обавештење, 
Записник 

Анализа, дискусија 

- СастанакАктиваод  
3-5,5 година 

16.10.2020. 
год. 

Вртић„Бубама
ра“ 

Помоћникдиректоразапеда
гошкирад, члановиАктива 

Обавештење, 
Записник 

Анализа, дискусија 

- 
УчешћенаТимузапрофе

сионалниразвој 
1.Поступци, 

техникепланирања,праћ
ења, Документовања 

ивредновања у 
развијањупрограма,ува

жавање 

26.10.2020. 
год. 

 

Активисвихузраста, 
васпитачи,ТИОтим,Тимзаз

аштитуод ДНЗЗ, 
Тимзасоцијалнуинклузију, 
Тимстручнихсарадника и 

сарадника 

Обавештење, 
записник, 

Евалуационилист
ови 

Анализа, дискусија, 
размена, 

унапређивањекомпете
нције 3, 

развијањепрофесиона
лнепраксереализатора 

ВОР-а 
 

- СастанакАктиваод 
 3-5,5 год 

04.02.2021. 
год. Вртић 
„Бубамара“ 

Стручнисарадник 
ЧлановиАктива 

Списакучесника, 
Записник 

Анализа, дискусија 
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- 
УчешћенаТимузапрофе

сионалниразвој 
„Заједницаучењакрозса

радњусапородицом“ 

19.02.2021. 
год. 

Тимзасамовредновање 
Активисвихузраста 

Обавештење, 
записник, 

Евалуационилист
ови, 

обједињенаевалу
ација 

Анализа,дискусија, 
размена,Унапређивањ

екомпетенције 2, 
сарадња и 

заједницаучењареализ
атора ВОР-а 

- 
СастанакАктиваповодо

мдоговора о 
реализацији пројекта 

„Предшколскаонлајнзаје
дницаучења – учимо и 

мењамопраксу„ 

01.04.2021. 
год. 

Вртић 
„Бубамара“ 

Активисвихузраста, 
стручнисарадници, 

координаторипројекта 

Обавештења, 
Записник, 
Извештај, 
упитници, 

евалуационилист
ови 

Анализа, дискусија, 
размена,унапређивањ

екомпетенције 2, 
сарадња и 

заједницаучењареализ
атора ВОР-а 

- ПрезентацијаВртића 
„Цицибан“,„Евонас у 

вртићуприменамоделап
ројектногпланирања-

реалнипрограм“ 
ПрезентацијаВртића 

„Бубамара“ПрославаСв
етогСаве у вртићу 

“Бубамара” 

21.05.2021. 
год 

Вртић 
„Бубамара“ 

РеализаториТимВртића 
„Цицибан“ и 

педагогБранкаСтанојевић 
Помоћник 

директоразапедагошкирад
ЉиљанаЈоргић, 

васпитачи: МилеваТасић, 
РужаМијаиловић 

Презентација, 
Обавештења, 

Записник, 
Извештај 

Анализа, дискусија, 
унапређењекомпетенц
ијареализатора ВОР-а 

- 
УсвајањепредлогаГоди
шњегпланарадаАктива 

3-5,5 година 
- 

Предлоглитературезара
дну 2021/2022. год. 

24.05.2021. 
онлајн 

ЧлановиАктива 3-5,5 Обавештење,Изв
ештај 

Анализа, дискусија 
Унапређење 

Компетенцијареализат
ора ВОР-а 

 

- „Једандан у вртићу“ 
ПрославаСветогСаве у 

вртићу „Бубамара” 
ПрезентовањераданаВа

Јун 2021. 
 

МилеваТасић-васпитач 
РужаМијаиловић – 

васпитачЉиљанаЈоргић – 
помоћникдиректоразапедаг

Обавештења, 
Записник 

 
 

Унапређењекомпетенц
ијареализатора ВОР-а 
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спитно – 
образовномвећу 

ошкирад 
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У току радне 2020/2021.године Актив узраста  3-5,5 година је своје активности планирао по Годишњем плану 

рада Актива узраста 3-5,5 година поштујући развојни план Установе, као и Годишњи план Установе уз поштовање 
епидемиолошких мера. Одржано је пет састанка Актива и две онлајн хоризонталне размене у организацији Тима 
за професионални развој, а  на којима смо ми били активни учесници. Циљ нам је био да овим начином рада 
унапредимо комепетенције 2 и 3, оснажимо колеге за што квалитетнији ВОР. Сваком састанку Актива претходио је 
састанак са стручном службом ради консултација, дискусије што бољег разумевања и реализација предстојећих 
активности. Чланови Актива су сходно теми разговарали, анализирали рад Актива са својм колегама, давали своје 
предлоге и препоруке за даљи рад. Кроз хоризонталне размене имплементирани су реални примери из праксе 
која живи у нашим вртићима. 

Актив за узраст 3-5,5 година укључио се у реализацију пројекта „Предшколска онлајн заједница учења – 
учимоимењамопраксу“. ЧлановиАктиваузраста 3-5,5годинапроследилису триброшуре и упитникеколегама у свим 
РЈ. Сумиралисвеподатке ( одговоренапостављенапитања, предлоге, сугестије) о 
брошурамакојесупрослеђенеродитељимапутемвибергрупа, 
обједињенеизвештаједоставилисмопомоћникудиректоразапедагошкирад. 
Насастанкукојијеодржан у вртићу „Бубамара“ 21.05.2021. године, покренутаједискусија о презентацијама, вртића 
„Цицибан“ и вртића „Бубамара“ којесупрослеђене РЈ и којесуколегеималеприликудапогледају и о 
њимапродискутујунасвојимТимовима РЈ. 
У токуовегодинеостваренаједобрасарадњасаАктивом ППП-а и Активомјасленогузраста. 

Закључак, препорука: 
Какоби савладалиНовеОсновепрограматребапрводобропроучитиКонцепцијуОсновапрограма, 
затимупознамоначела и принципе. 
Дасадакритичкивишесагледамокакобипредставилиодређенетемеилиличности, а 
датобуденанивоудетета,јертојерефлексија и надогадњапрофесионалца. 
ЧлановиАктива у договорусаТимовима РЈ, предложићелитературузарадну 2021/2022.годину. 
 

 
Подносилацизвештаја: 

ДалиборкаБогдановић 
КоординаторАктивазаузраст 3-5,5 година 
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4.7. Годишњи извештај рада Актива припремнопредшколског програма 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ТЕХНИКЕ 
ПРАЋЕЊА 

КРИТЕРИЈУМИ 
УСПЕХА  

- 
Састанакповодомпланарада

Актива и поделаулога 
 

28.9.2020. 
онлајн 

Директор,помоћникдире
кторазапедагошкирад,ст
ручнисарадници,коорди
наториАктива и Тимова 

Списакучесника,з
аписник 

Подељенеулоге у 
Активу 

- 
СастанакповодомучешћаАкт
иванаТимузапрофесионални

развој и договор о 
организацијипредстојећехор

изонталнеразмене 

15.10.2020. Координатори 
Актива,стручнисарадни

ци и 
помоћникдиректоразапе

дагошкирад 

Списакучесника,з
аписник 

Договор о 
организацијипредстој
ећехоризонталнеразм

ене 

- 
СастанакповодомучешћаАкт

ива ППП-а 
наТимузапрофесионалнираз

вој и договор о 
организацијипредстојећехор

изонталнеразмене 

16.10.2020. ЧлановиАктива 
ППП-а 

Списакучесника,з
аписник 

Анализа,дискусија, 
постизањедоговора 

- 
УчешћенаТимузапрофесион
алниразвојкрозорганизовану
хоризонталнуразмену,презен

тацијомнатему 
„Поступци,техникепланирањ
а,праћења,документовања и 

вредновања у 
развијањупрограма,уважава

ње“ 

26.10.2020. 
онлајн 

Активисвихузраста,васп
итачи,Тиотим,Тимзазаш
титуодднзз,Тимзасоција

лну 
инклузију,Тимстручнихс
арадника и сарадника 

Списакучесника,з
аписник, 

евалуационилист
ови 

Анализа,размена, 
дискусија,унапређива

ње 
компетенције 3-

развијање 
професионалнепракс
ереализатора ВОР-а 

- СастанакАктива ППП-а и 24.11.2020. ЧлановиАктива ППП-а и Списакучесника,з Анализа,дискусија, 
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хоризонталнаразменаТимаза
подршкусоцијалнојинклузији

деце у 
системупредшколскогваспит

ања и 
образовањасапрезентацијом

натему „Комуникација и 
партиципацијадеце“ 

онлајн васпитачи-
реализаторипрезентаци

је 

аписник, 
евалуациони 

листови 

унапређењекомпетен
цијареализатора 

ВОР-а 

- 
СастанакповодомучешћаАкт

ива ППП-а 
наТимузапрофесионалнираз
војсаТимомзасамовреднова

њеи 
Активимајасленогузраста и 

узрастаод 3 до 5,5 
година,нахоризонталнојразм

енисапрезентацијом 
„Заједницаучењакрозсарадњ

усапородицом“ 

03.02.2021. ЧлановиАктива 
ППП-а 

Списакучесника,з
аписник 

Договор и размена 

- 
УчешћенаТимузапрофесион
алниразвојкрозорганизовану
хоризонталнуразмену,презен

тацијомнатему 
„Заједницаучењакрозсарадњ

усапородицом“ 

22.02.2021. 
онлајн 

Тимзасамовредновање 
и Активи 

Списакучесника,з
аписник, 

Евалуационилис
тови 

Анализа,дискусија, 
унапређењекомпетен

цијареализатора 
ВОР-а 

 
 

- СастанакАктива ППП-а 
поводомучешћа у 

реализацијипројекта 
„Предшколскаонлајнзаједниц

аучења-учимо и 
мењамопраксу“ 

01.04.2021. Активисвихузраста,стру
чнисарадници и 

координаторипројекта 

Упитници, 
евалуациони 

листови 

Прикупљањеподатака
,анализа, обрада 

података 
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- СастанакАктива ППП-а и 
хоризонталнаразменаТимаз
аподршкусоцијалнојинклузиј

идеце у 
системупредшколскогваспит

ања и 
образовањасапрезентацијом

натему 
„ПриказрадарадионицаМалц

и-Зналци“ 

17.05.2021.он
лајн 

 

ЧлановиАктива ППП-а и 
васпитач-

реализаторпрезентациј
е 

Списакучесника,з
аписник, 

Евалуационилис
тови 

Анализа,дискусија, 
унапређењекомпетен

цијареализатора 
ВОР-а 

 

 
У периодуодсептембра 2020.Дојуна 2021. Актив ППП-а 

спровеојеактивностипланиранеГодишњимпланомрадаАктива ППП-а гдесуодржанечетирихоризонталнеразмене у 
организацијиТимазапрофесионалниразвој и 
шестсастанкачлановаАктива.Хоризонталнеразменеодржанесуонлајнзбогтренутнеепидемиолошкеситуације а 
свисастанциАктива ППП-а 
одржанисууживоузпоштовањесвихпрописанихепидемиолошкихпрепорука.Активјезациљимаојачањекомпетенција 2 
и 3,размену искуствамеђуколегамакао и приказпримерадобрепраксерадиунапређивањаквалитетаваспитно-
образовнограда.ЧлановиАктивасубилиактивниучесницинасвимсастанцима,увекприпремљенидадајусвојепредлоге 
и сугестије.КрозхоризонталнеразменедошлоједоумрежавањаАктива ППП-а 
саТимомзаподршкусоцијалнојинклузијидеце у системупредшколскогваспитања и 
образовањаштоједокументованоизвештајем.Активносмоучествовали и у пројекту 
„Предшколскаонлајнзаједницаучења-учимо и мењамопраксу“. Морам поменутии 
јакоуспешнусарадњусаАктивомузрастаод 3 до 5,5 годинаи Активомјасленогузраста. До краја месеца предстоји нам 
још један састанак везан за анализу и дискусију понуђене литературе за радну 2021/2022. 
годину,гдећеАктивидатипредлоглитературенаизгласавањепедагошкомколегијуму. 

 

 

Подносилац извештаја: 
Наташа Петров Марковић, 

координатор Актива ППП-а 
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4.8. Годишњи извештај о раду Тима за обезбеђивање квалитета и развој Установе 

 

Планиране активности 
Временска 
динамика 

Носиоци активности Технике праћења Критеријуми успеха 

- КонституисањеТима, 
упознавањесадокумент

ацијом, 
Поделаулога 

13.октобар2020. 
године 

ЧлановиТима Обавештење о 
састанку, 

евидентирањеприс
утнихчлановаТима, 

записник 

Усвојенгодишњиплан
радаТима 

решењедиректора о 
именовањучлановаТ

има, дискусија и 
анализа 

- Хоризонтална размена 
„Циљеви и 

принципифункционисањ
а у 

ПредшколскојУстанови“ 

26.10.2020.  
године 

Тимзаобезбеђивањекв
алитета и 

развојУстанове 
Активзаразвојнопланир

ање 

ПП презентација, 
Обавештење, 

записник 

Анализа, дискусија 
унапређивањекомпет
енцијазапослених у 

ВОР-у, 
унапређивањеквалит

етарадаУстанове 

- 
Анализанаконреализова
неонлајнхоризонталнер

азмене 

10.11.2020. године Помоћникдиректоразап
едагошкирад, 

стручнисарадници, 
координаториТимоваза
професионалниразвој 

и 
заобезбеђивањеквалит
ета и развојУстанове 

Обавештење, 
записник 

Анализа, дискусија 
унапређивањекомпет
енцијазапослених у 

ВОР-у, 
унапређивањеквалит

етарадаУстанове 

- Договор о 
израдиАкционогпланаТи
мазаобезбеђивањеквал

итета и 
развојУстановезаперио

дјануар-август 2021. 
ПредлозичлановаТима 

18.новембар 2020. 
Онлајн 

ЧлановиТима Обавештење, 
записник 

Анализа, дискусија 
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- 
УсвајањепредлогаАкцио

ногплана 

28.01.2021.године 
Онлајн 

ЧлановиТима Обавештење, 
записник 

Анализа, дискусија 
усвојенпредлогакцио
ногпланаТимазапери

од јануар – јул 
2021.год. 

којијепредстављенна
Педагошкомколегију

му 

- 
УсвајањеАкционогплана
Тимазаобезбеђивањекв

алитета и 
развојУстанове 

09.02.2021. године 
Онлајн 

ЧлановиТима Обавештење, 
записник 

Анализа , дискусија 
усвајањеакционогпла
наТимазапериодјану

ар – јул 2021.год. 
којијепредстављенна
Педагошкомколегију

му 

- Анализаизвештаја и 
утврђивањестањаквали
тетарадаУстановенаосн
овушестомесечнихизве

штаја РЈ, Тимова, 
Актива,стручнихсарадни

ка, 
помоћниказапедагошкир

ад 
АнализаОбједињенихев
алуацијасаодржаниххор

изонталнихразмена 

22.04.2021. године 
Вртић 

Бубамара 

ЧлановиТима Обавештење, 
записник 

Анализа, дискусија, 
предлози, препоруке 
унапређивањекомпет
енцијазапослених у 

ВОР-у, 
унапређивањеквалит

етарадаУстанове 

- 
УсвајањепредлогаГоди
шњегизвештајаТимазао
безбеђивањеквалитета 

и развојУстанове 
ПредлозизаписањеГоди

25.05.2021. 
онлине 

ЧлановиТима Обавештење, 
записник 

Анализа , дискусија 
годишњиизвештај 
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шњегпланарадаТимаза 
2021/22. годину 

- 
УсвајањеГодишњегплан
арадаТимазаобезбеђив

ањеквалитета и 
развојУстанове 

31.05.2021. 
онлине 

ЧлановиТима Обавештење, 
записник 

Анализа , дискусија 
годишњиизвештај 

годишњипланрадаТи
ма 

 
У токурадне  2020/2021. године, ТимсеруководиоГодишњимпланомрадаТима, развојнимпланомУстанове, 

предлозимачлановаТима. У складусаепидемиолошкомситуацијом, свепланиранеактивностиТимасуреализоване. 
У складусаобуком  заприменуОсновапрограма „ Годинеузлета 

„акценатјестављеннапредлогемеразаимплементацијуНових основапрограма.Донетисуследећи закључци,предлози 
и препоруке :  
Раднејединице, попрепоруцистручнихсарадника, ускладићесвојеплановесаОсновамапрограма „ 
Годинеузлета“.Акценатставитинапростор, делање и 
односе.ХоризонталнеразменеодржаватипутемЗоомплатформеуколикосеодржавајуонлајн. 

Тимзаобезбеђивањеквалитета и развојУстанове и 
ТимзасамовредновањепратићеимплементацијуНовихоснова програма, крозреализованеактивности и 
хоризонталнеразмене. 
ТимћепратитипотребесвихТимова и вртића ПУ „Ђурђевдан“ уциљуобезбеђивањаусловазаквалитетнијираст и 
развој. 
 

Подносилац извештаја: 
Сузана Милановић,  

координатор Тима за обезбеђивање квалитета и развој Установе 
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4.9. Годишњи извештај рада Тима за професионални развој запослених 

 

ПЛАНИРАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

ДИНАМИКА НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ТЕХНИКЕ 
ПРАЋЕЊА 

КРИТЕРИЈУМИ 
УСПЕХА 

- Формиран Тима и 
подељене улоге и 

одговорности 

23. септембар 
2020. 

Координатор Тима, 
помоћник директора 
за педагошки рад, 

Чланови Тима 

Обавештење о 
састанку, 

евидентирање 
присутних чланова 

Тима, записник 

Решење 

- Формиране базе 
података на нивоу РЈ/ 
службе за радну 2020/ 

2021. 

септембар 2020. Чланови Тима Индивидуалне листе 
праћења стручног 

усавршавања 

Праћење стручног 
усавршавања у 
континуитету 

- *Евидентирано/ праћено 
стручно усавршавање 

септембар 2020.- 
фебруар  2021. 

Чланови Тима, 
реализатори ВОРа, 
стручни сарадници, 

сарадници, 
директор 

Индивидуалне листе 
праћења стручног 

усавршавања, 
најаве, обавештења, 

тромесечни 
извештаји, списак 

учесника 
хоризонталне 

размене,извештаји 
реализатора 
хоризонталне 

размене, потврде 
организатора 

стручних скупова 
без акредитације, 

УВЕРЕЊА за 
акредитоване 

скупове 

Континуитет у 
праћењу, 

организација 
учесника за стручно 

усавршавање 

- *Праћена реализација септембар  2020.- Чланови Тима,  Евидентирање Континуитет у 
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стручног усавршавања по 
Плану стручног 

усавршавања за радну 
2020/2021.(акредитовани 
програми, акредитовани 

скупови, скупови без 
акредитације, 

хоризонтална размена) 

август  2021. помоћник директора 
за педагошки рад 

реализованог, 
спискови учесника, 

уверења, 
извештаји 

праћењу, 
организација 

учесника за стручно 
усавршавање 

- **Анализа рада Тима- 
састанци 

23.09.2020. 
03.10.2020. -онлајн 
15.10.2020. -онлајн 
10.02.2021. -онлајн 

21.04.2021. 

Координатор Тима, 
Чланови Тима, 

помоћник директора 
за педагошки рад 

Записници Анализа и 
дискусија, 

закључци, план шта 
и како побољшати 

- Прикупљање и 
обједињавање записника 

са ОНЛАЈН 
хоризонталних  размена 

октобар 2020.- 
март 2021. 

Чланови Тима, 
координатор Тима 

Записници Сагледавање 
квалитета 

- Сарадња са Тимом за 
обезбеђивање квалитета 

и развој Установе 

октобар 2020. - 
март 2021. 

Координатор Тима Обједињена 
белешка са 

хоризонталних 
размена 

Анализа 

- Организација 
различитих облика 

стручног усавршавања 

септембар 2020. - 
август 2021. 

Чланови Тима, 
координатор Тима, 

Обавештења, 
пратећа 

документација за 
одређене облике 

стручног 
усавршавања 

Правовремена 
информисаност 

запослених о 
учешћу 

- *Израђени тромесечни 
извештаји 

новембар  2020. 
фебруар 2021. 

мај  2021. 
август  2021. 

Координатор Тима, 
чланови Тима 

Извештај ПК Установе, 
директор 

- *Израђен шесто 
месечни извештај 

фебруар 2021. 
 

Координатор Тима 
чланови Тима 

Извештај 
(обједињени 

Управни одбор 
Установе, Градско 
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тромесечни 
извештаји) 

веће Скупштине 
града 

- Остварена сарадња у 
Установи 

( Тим за обезбеђивање 
квалитета рада и развој 

Установе) 

септембар 2020. - 
август 2021. 

Координатор Тима Извештаји Унапређивање 
квалитета рада 

Установе 

- Организоване 
активности по Годишњем 

Плану Хоризонталне 
размене и Плану 

стручног усавршавања за 
радну 2020/2021. 

септембар 2020.- 
март 2021. 

Координатор Тима, 
чланови Тима 

Најава 
хоризонталних 

размена, 
Обавештење, 

спискови учесника, 
записници 

Унапређивање 
компетенција 

запослених у ВОПу, 
унапређивање 
квалитета рада 

Установе 

- Консултације чланова 
Тима за професионални 

развој 

октобар 2020.- 
август 2021. 

ОНЛЈАН 

Чланови Тима, 
координатор Тима, 

помоћник директора 
за педагошки рад, 
стручни сарадници 

  

- Иницијални састанак - 
ревизија Скрипте 
интерних  облика 

стручног усавршавања 

02.03.2021. Координатор Тима 
за професионални 
развој, директор, 

помоћник директора 
за педагошки рад 

Позив Унапређивање  
интерних облика 

стручног 
усавршавања 

- Дефинисање облика 
интерног стручног 

усавршавања 

16.03.2021. Координатор Тима 
за професионални 
развој, директор, 

помоћник директора 
за педагошки рад, 
стручни сарадници 

Позив Унапређивање  
интерних облика 

стручног 
усавршавања 

- Израда Годишњег 
извештаја рада Тима за 

радну 2020/2021. 

мај 2021. Координатор Тима, 
чланови Тима, 

директор, помоћник 
директора за 

Документ Унапређивање 
квалитета рада 

Установе 
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педагошки рад, 
стручни сарадници 

- Израда Годишњег 
извештаја стручног 

усавршавања за радну 
2020/2021. 

мај 2021. Координатор Тима, 
чланови Тима, 

директор, помоћник 
директора за 

педагошки рад, 
стручни сарадници 

Документ Унапређивање 
професионалног 

развоја заослених у 
ВО процесу 

- Израда Годишњег плана 
рада Тима за радну 2021/ 

2022. 

мај - јун 2021. Координатор Тима, 
чланови Тима, 

директор, помоћник 
директора за 

педагошки рад, 
стручни сарадници 

Документ Унапређивање 
квалитета рада 

Установе 

- Израда Годишњег плана 
стручног усавршавања за 

радну 2021/2022. 

мај - јун 2021. Координатор Тима, 
чланови Тима, 

директор, помоћник 
директора за 

педагошки рад, 
стручни сарадници 

Документ Унапређивање 
професионалног 

развоја заослених у 
ВО процесу 

 
Тим за професионални развој је имао додатних активности које планом нису предвиђене, а остваривале су 

се кроз ОНЛАЈН комуникацију уз коришћење апликације Вибер. Овакав вид комуникације био је неопходан због 
поштовања наложених епидемиолошких мера.  Активности су се односиле на организацију различитих облика 
стручног усавршавања који су се остваривали ОНЛАЈН, а нису биле предвиђене Планом стручног усавршавања. 
Овакав вид комуникације потврђује високо професионалан однос чланова Тима за професионалани развој у 
обављању задатака и спремност да одговори у сваком тренутку на постављене изазове. У наредној радној години, 
Тим ће у сарадњи са директором, помоћником директора за педагошки рад, стручним сарадницима, сарадницима 
и координаторима Актива и Тимова Установе различитим активностима усклађеним са Законом и Правилником, 
доприносити професионалном развоју запослених у ВО процесу. 

 
Подносилац годишњег извештајаТима за професионални развој: 

Бранкица Стојковић 
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4.9.1.Годишњи извештај стручног усавршавања 

 

(директор, стручни сарадници, сарадници, васпитачи, медицинске сестре-васпитачи, медицинске сестре на 
превентивно-здравственој заштити) 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ: 

*СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ КРОЗ 

АКРЕДИТОВАНЕ 
ПРОГРАМЕ, КОНГРЕСЕ, 

СКУПОВЕ, 
КОНФЕРЕНЦИЈЕ, 
ТРИБИНЕ И СЛ. 

ДИНАМИКА 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ТЕХНИКЕ 

ПРАЋЕЊА 
КРИТРЕИЈУМИ УСПЕХА 

- Стручни сусрети 
васпитача 

Презентован рад 
„Прослава Св. Саве у 

вртићу „Бубамара“ 

02.- 04.10.2020. Васпитачи РЈ 
„Бубамара“ 

уверења ЗУОВа Размена примера из праксе 
реализатора ВОРа, 

унапређивење компетенција 
реализатора ВОРа, примена 

у пракси 

- XXIII стручни сусрети 
медицинских сестара ПУ 

Србије 
Презентован рад „ 

Физичко окружење у 
функцији учења и развоја 

деце узраста 6 до 24 
месеца старости“ 

08. -11.10.2020. Медицинске сестре 
васпитачи јасли 

„Шврћа“ 

уверења ЗУОВа Размена примера из праксе 
реализатора ВОРа, 

унапређивење компетенција 
реализатора ВОРа, примена 

у пракси 

- Обука 
„Развој, спровођење и 

праћење мера за 
социјалну инклузију Рома 

17. - 18.11.2020. Координатор Тима 
за социјалну 

инклузију деце у 
систему 

уверења ЗУОВа Унапређивање компетенција 
реализатора ВОРа, примена 

у пракси 
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на локалном нивоу“ предшколског 
васпитања и 
образовања 

 

- Конгрес 
„Психологија из дана у 

дан- свакодневни 
проблеми у пракси 

психолога и промена 
психологије у 

свакодневном животу“ 

28.11. 2020. Психолог Установе уверење ЗУОВа Унапређивање компетенција, 
примена у пракси 

- Семинар „ Са стресом је 
лако ако знаш како“ 

23.02.2021. Запослени у ВОПу Уверење ЗУОВа Унапређивање компетенција, 
примена у пракси 

- Семинар „Подстицајна  
средина за игру, учење и 
развој деце- обука кроз 

примере квалитетне 
праксе у предшколској 

установи која примењује 
холистички приступ 

васпитању и образовању“ 

11.03.2021. Запослени у ВОПу Уверење ЗУОВа Унапређивањекомпетенција, 
примена у пракси 

- Семинар „Значај дечје 
игре и материјала за игру“ 

11.03.2021. Запослени у ВОПу Уверење ЗУОВа Унапређивањекомпетенција, 
примена у пракси 

- Семинар „Учење кроз 
нове медије“ 

25.03.2021. Запослени у ВОПу Уверење ЗУОВа Унапређивањекомпетенција, 
примена у пракси 

- Конференција „Вртић по 
мери дигиталног доба- 

примена дигиталне 
технике у вртићу“ 

17.04.2021. Запослени у ВОПу Уверење ЗУОВа Унапређивањекомпетенција, 
примена у пракси 

- Конференција 
„Сусретање васпитача- 

Један дан у вртићу“ 

13.03.2021. Запослени у ВОПу Уверење ЗУОВа Унапређивањекомпетенција, 
примена у пракси 

- Конференција 
„Дигитално образовање 

08. - 10.04. 
2021. 

Запослени у ВОПу Уверење ЗУОВа Унапређивањекомпетенција, 
примена у пракси 



 
Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске Установе „Ђурђевдан“ Крагујевац за радну 

2020/2021. годину 

152 
 

2021.“ 

- Обука „Живети 
различитости у вртићу“ 

16.04.- 
24.05.2021. 

Запослени у ВОПу Уверење ЗУОВа Унапређивањекомпетенција, 
примена у пракси 

- Обука Основе програма 
Године узлета 

06.04.2021.- 
13.05.2021. 

Запослени у ВОПу Уверење ЗУОВа Унапређивањекомпетенција, 
примена у пракси 

- Стручни скуп 
медицинских сестара ПУ 

Србије 
XXIV стручни сусрети 

медицинских сестара ПУ 
Србије „Унапређивање 

васпитно образовне 
праксе кроз размену 

професионалних 
искустава“ 

20. - 23.05. 
2021. 

Бранкица Стојковић Уверење ЗУОВа Унапређивање 
професионалне праксе 

- Семинар „пројектни 
приступ учењу у функцији 

остваривања принципа 
интегрисаног и 

коопративног учења у 
васпитној групи“ 

24. и 27.05. 
2021. 

Запослени у ВОПу Уверење ЗУОВа Унапређивањекомпетенција, 
примена у пракси 

- Стручни сусрети 
2Разиграна слова- могући 

приступ у примени за 
почетно писање- изазови и 

дилеме“ 

28. - 30.05. 
2021. 

Запослени у ВОПу Уверење ЗУОВа Унапређивањекомпетенција, 
примена у пракси 

- Семинар „Програм 
самовредновања 

Установе“ 

26.04.2021. Запослени у ВОПу Уверење ЗУОВа Унапређивањекомпетенција, 
примена у пракси 
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РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ: 

 
*СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ КРОЗ  
НЕ АКРЕДИТОВАНЕ 

СКУПОВЕ И СЛ. 

ДИНАМИКА НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ТЕХНИКЕ 
ПРАЋЕЊА 

КРИТЕРИЈУМИ УСПЕХА 

- Васпитно образовно 
веће 

10.09.2020. Директор, 
помоћник 
директора за 
педагошки рад, 
стручни сарадници, 
сарадници, 
медицинске сестре 
васпитачи, 
васпитачи 

Списак учесника, 
записник 

Унапређивање 
компетенција запослених 
у ВОПу 

-Активи и Тимови 
Установе- септембра 
2020. - фебруар 2021. 
-Тим радне јединице- 

септембра 2020.- 
фебруар 2021. 

-угледне активности у 
РЈ- септембра 2020.- 

фебруар 2021. 
-обука за полагање 

лиценце за директора – 
7. -8.09.2020. 

-комисија за селекцију 
радова за јесењи 

стр.скуп медицинских 

септембра 2020.- 
фебруар 2021. 

Директор, 
помоћник 
директора за 
педагошки рад, 
стручни сарадници, 
сарадници, 
медицинске сестре 
васпитачи, 
васпитачи 

Записници, 
потврде 

Унапређивање 
компетенција запослених 
у ВОПу 
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сестара ПУ Србије- 10. - 
11.09.2020. 

-Пертинијеви дани 
„Предавање о актуелним 
играчкама из колекције 
Пертини“-16.09.2020. 

-конференција 
„Родитељи у центру 
пажње“- 06.11.2020. 

-учешће на презентацији 
„Јачање дигиталних 
компетенција ЗООМ 

платформа“- 03.09.2020. 
и 21.10.2020. 

-едукација „Основни 
базични Монтесори 
курс“, други део 4. -

5.09.2020. и 23. -
24.10.2020. 

-учешће у пројекту „Мала 
велика хемија“- 1.,2. и 3. 

део 22.09.2020., 
29.09.2020. и 06.10.2020. 

ОКРУГЛИ СТО: 
- округли сто ментора и 
приправника „Дилеме и 
стрепње приправника- 

могући начини 
превазилажења“-

26.11.2020. 
-Изазови у спровођењу 
мера подршке на пољу 
превенције од осипања 

септембар 2020.- 
фебруар 2021. 

Запослени у ВОПу Записници, 
потврде 

Унапређивање 
компетенција, примена у 
пракси 



 
Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске Установе „Ђурђевдан“ Крагујевац за радну 

2020/2021. годину 

155 
 

ромских ученика из 
обавезног система 

образовања и васпитања 
у доба пандемије 

КОРОНА вирусом“- 
17.02.2021. 

-„Значај мобилног Тима 
за социјалну инклузију 

Рома“ 17.02.2021. 

РАДИОНИЦЕ: 
-радионица у оквиру 
пројекта „Снажни од 

почетка дајмо им крила“- 
23.-26.10.2020. и 

26.11.2020. 
-драмска радионица 

Петра Лукића- 
30.11.2020. 

-„Интегрисано учење 
кроз еколошке игре и 

активности деце 
предшколског узраста“- 

29.01.2021. 
-„Искуства у 

организацији онлајн 
подршке породици и 

васпитачима“ (Зимски 
дани прос.радника)- 

10.02.2021. 
-„Мрдалице“ 15.01.2021. 
-„Вртић од кућемудрице, 

кроз гугл учеионицу“ 
11.02.2021. 

септембар 2020.- 
фебруар 2021. 

Запослени у ВОПу Записници, 
потврде 

Унапређивање 
компетенција, примена у 
пракси 
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-„Све боје дуге“- 
19.02.2021. 

- „Настава на даљину у 
средњој школи- криза 
или изазов за развој и 

напредовање“ -
20.02.2021. 

-„Самосталност кроз 
животно- практичне 

активности“- 28.12.2020. 

Учешће у пројектима: 
1.„Креирање услова за 
развој свеобухватног 

система ране 
интервенције код деце 

на раном узрасту у 
Србији“; 

2. „Подршка не 
перфекција“; 

3. Кроз игру и дружење 
до правилног развоја- 

подршка инклузије 
ромске деце у 

предшколском систему 
васпитања и 
образовања“; 

4. „Заједно од раног 
узраста против 

дискриминације“; 

септембар 2020. 
- фебруар 2021. 

Снежана 
Малбашић, 
Наташа Јовановић, 
Тим РЈ „Чуперак“, 
„Колибри“, „Невен“, 
Тим за социјалну 
инклузију деце у 
систему 
предшколског 
васпитања и 
образовања, 
Тим за заштиту од 
ДНЗЗ 

Белешке 
учесника 

Давање подршке 
породици у раду са децом 
којој је потребна додатна 
подршка 

ОБУКЕ: 
- видео обука 

„Васпитање деце 
предшколског узраста 

септембар 2020.- 
фебруар 2021. 

Запослени у ВОПу потврде Унапређивање 
компетенција, примена у 
пракси 
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пружањем подршке и 
успостављањем 
правила“ 18. и 

24.02.2021. 
-обука „Припрема за 

модерацију онлајн обуке 
Концепсије Основа 

програма и развијање 
реалног програма“- 

09.09.2020. 
-менторисање- 

Концепција Основа 
програма11. и 

28.10.2020. 
-обука „Конструктивна 
комуникација- јачање 

капацитета за менторски 
рад“- 12. и 25.10.2020. 
-обука „Године узлета“- 

18.11.2020. 
-обука „Године узлета, 

концепција Основа 
програма“- 18.-

19.09.2020. 
-обукаонлајн „Примена 

Основа програма 
развијање реалног 

програма“22. -
23.09.2020. 

-обука „Комуникација за 
свако дијете. Примјена 
технологије 21 столећа 

за промоцију 
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комуникације, 
образовања и социјалног 
укључивања дјеце ране 

доби с тешкоћама у 
развоју“- 10.-11.09.2020. 
-„Подршка породици са 

децом предшколског 
узраста из осетњивих 

група“- 09.12.2020. 
-„Брига о родитељима и 

старатељима“-14. и 
17.12.2020. 

-„Чувајмо родитеља, 
негујмо родитељство“- 

08. - 12.12.2020. 
-„Социјално- 

емоционално учење 
деце предшколског 

узраста“- 03.02.2021. 
-„Подршка социо- 

емоционалном учењу у 
оквиру ВОРа са децом 
предшколског узраста“- 

05.02.2021. 
-„Дигитални алати у 

функцији проф.развоја“- 
10.02.2021. 
-„Подршка 

резилијентности деце 
предшколског узраста“- 

11.02.2021. 
-„Просторне целине- 

јаслице и вртић“- 
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13.12.2020. 
-„Смернице за израду 

плана ширења“- 
19.01.2021. 

-„Критеријуми 
квалитетног простора“- 

03.02.2021. 

ВЕБИНАРИ: 
-„Искуства у креирању 
кратких програма ПУ 
„Чукарица“ у оквиру 

инклузивног 
предшколског 
образовања“- 
12.12.2020. 

-„Пројекат – заједно од 
раног узраста против 
дискриминације“- 28.-

29.01.2021. 
-„Разиграно 

родитељство у пракси- 
јачање система за 

међусекторски програм 
родитељства“- 

08.02.2021. 
-„Изазови транзиције у 
образовању у раном 

узрасту2., 4., 5.02.2021. 
-„Културни идентитет 
Рома“- 11.-12.02.2021. 

-„Антиџипсизам“- 
предрасуде и стереотипи 

према Ромима- 23. - 

септембар 2020.- 
фебруар 2021. 

Запослени у ВОПу 
 

потврда Унапређивање 
компетенција, примена у 

пракси 
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24.02.2021. 
-„ЈОБ“ – јединствен 

образовни број - 
04.02.2021. 

-„ЈИСП“- регистар 
Установа- 17.02.2021. 
-„Примена музике и 

покрета у раду са децом 
са развојним 

потешкоћама“- 
23.01.2021. 
-„Изазови 

интеркултуралног 
образовања“- 
5.- 6.02.2021. 

-„Заједно од раног 
узраста против 

дискриминације“- 28.-
29.01.2021. 

ТЕМАТСКИ 
РОДИТЕЉСКИ 

САСТАНАК: „развој 
самопоштовања на 

раном узрасту“ 

27.01.2021. Медицинске сестре 
васпитачи 

записник Унапређивање 
компетенција, примена у 

пракси 

Конференција – стручни 
скуп васпитача „Један 

дан у вртићу“ 

28. - 29.01.2021. васпитачи потврда Унапређивање 
компетенција, примена у 

пракси 

Еколошки фестивал, 
представа „Чувари 

природе“ 

11. -18.12.2020. васпитачи потврда Унапређивање 
компетенција, примена у 

пракси 

Презентација: „Простор 
као трећи васпитач“ 

23.12.2020.   Унапређивање 
компетенција, примена у 

пракси 
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САСТАНЦИ: 
-„Снажни од почетка 

дајте им крила“- 
22.12.2020. 

-Пружање подршке 
ТИМу за заштиту од 

ДНЗЗ- саветник спољни 
сарадник- 11.02.2021. 

-„Значај 
документовања“- 

09.02.2021. 
-Супервизијски састанак- 
„Брига о родитељимаи 

старатељима“-
25.12.2020.; 18.01.2021.; 

01. и 17.02.2021. 
-Супервизија- 

Имплементација 
тренинга- брига за 

родитеље и старатеље- 
29.12.2020.; 18.01.2021.; 

01. и 22.02.2021. 
-„Размена искустава са 

фасцилитаторима и ЦИП 
центром“- 04.12.2020.; 

03.02.2021. 

септембар 2020.- 
фебруар 2021. 

Запослени у ВОПу Записници, 
потврде 

Унапређивање 
компетенција, примена у 

пракси 

ПРЕДАВАЊА: 
-„Ризично понашање 

деце и младих у 
виртуалном свету“- 

23.12.2020. 
-„Родитељски одгојни 
стилови“ - 30.12.2020. 

септембар 2020.- 
фебруар 2021. 

Запослени у ВОПу Записници, 
потврде 

Унапређивање 
компетенција, примена у 

пракси 
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Међународна 
конференција „Нови 
модели образовања“ 

10.02.2021.    

Конференција „Наставак 
сарадње на реализацији 

пројекта „Подршка 
подстицајном 

родитељству кроз игру“ 

20.01.2021.    

Размена „Принципи 
развијања реалног 

програма“ 

26.01.2021.    

Размена „Функције 
излагања у простору, 

ИПА Тима“ 

24.02.2021.    

 

РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ: 

*СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ КРОЗ 

ХОРИЗОНТАЛНУ 
РАЗМЕНУ 

ДИНАМИКА 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ТЕХНИКЕ 

ПРАЋЕЊА 
КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

- Размене примера добре 
праксе унутар радне 

јединице и по Скрипти 
интерног стручног 

усавршавања: 
-„Пројектно планирање- 

појам, пример“- 28.10.2020.; 
„Индивидуални план 
подршке породици“- 

14.10.2020. 

септембар 2020.- 
фебруар 2021. 

Реализатори ВОРа Списак 
учесника, 
записник 

Анализа, дискусија, 
размена, унапређивање 

компетенција 
реализатора ВОРа, 

иновативне методе у 
раду 
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1.Поступци, технике 
планирања, праћења, 

документовања и 
вредновања у развијању 

програма, уважавање 
различитости 

2.Циљеви, принципи, 
функционисање ПУ 

ОНЛАЈН 
26.- 30. 10.2020. 

1.Реализатори: Активи 
свих узраста, ТИО Тим, 

Тим за заштиту од ДНЗЗ, 
Тим за социјалну 

инклузију деце у систему 
предшколског васпитања 

и образовања, Тим 
стручних сарадника и 

сарадника 
2.Реализатори:Актив за 

развојно планирање, 
Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој 
Установе, Тим стручних 
сарадника и сарадника 

Организатор: 
Тим за професионални 

развој 

Списак 
учесника, 
записник 

Анализа, дискусија, 
размена, унапређивање 

компетенција 
реализатора ВОРа 

- Развој детета кроз 
холистички приступ 

ОНЛАЈН 
24.-27.11.2020. 

Реализатори: 
Тим за ране 

интервенције,Тим 
стручних сарадника и 

сарадника 
Организатор: 

Тим за професионални 
развој 

Списак 
учесника, 
записник 

Анализа, дискусија, 
размена, унапређивање 

компетенција 
реализатора ВОРа 

1.Комуникација и 
партиципација деце 

2. Здравље и нега деце 

ОНЛАЈН 
22. - 25.12.2020. 

1.Реализатор: 
Тим за социјалну 

инклузију деце у систему 
предшколског васпитања 

и образовања, Тим 
стручних сарадника и 

сарадника 

Списак 
учесника, 
записник 

Анализа, дискусија, 
размена, унапређивање 

компетенција 
реализатора ВОРа 
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2.Реализатор: 
Тим ПЗЗ 

Орагнизатор: 
Тим за професионални 

развој 

- Заједница учења кроз 

сарадњу са породицом 

ОНЛАЈН 
23.-26.02. 2021. 

1 и 2 Реалозатор: 
Тим за самовредновање, 

Активи свих узраста 

Списак 
учесника, 
записник 

Анализа, дискусија, 
размена, унапређивање 

компетенција 
реализатора ВОРа 

- Изазови који се 
постављају пред 

реализаторе ВОРа у 
креирању сопствене праксе 

29.03.2021. Тим ментора, Тим 
стручних сарадника и 

сарадника 
 

Орагнизатор: 
Тим за професионални 

развој 

Списак 
учесника, 
записник 

Анализа, дискусија, 
размена, 

унапређивањекомпетен
цијареализатораВОРа 

 
Наведени облици стручног усавршавања су у већини случаја реализовани ОНЛАЈН због поштовања 

наложених епидемиолошких мера. 
Кроз наведене облике стручног усавршавања, запослени су унапређивали компетентност за непосредан рад са 
децом, развијање сарадње и заједнице учења и развијање професионалне праксе. 
Запоселни на пословима  неге и превентивно здравствене заштите, похађали су акредитоване обуке у 
организацији КМСЗТС (Комора медицинских сестара, здравствених техничара Србије). 
У наредној радној години кроз План стручног усавршавања унапређиваће се професионални развој запослених у 
ВОПу. 
 
 

Координатор Тим за професионални развој 
Тима за професионални развој 

Бранкица Стојковић 
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4.10. Годишњиизвештај о остваривању Програма заштите од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕНСА 
ДИНАМИКА 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ТЕХНИКЕ 
ПРАЋЕЊА 

ИСХОДИ КРИТЕРИЈУМИ 
УСПЕХА,НАЧИН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

- Коституисање 
тима 

септембар 
 

Координатор Тима записик Тим је конституисан и представљен 
је годишњи план тима 

- Ванредни 
састанак тима 

04.09.2020. 
 

Координатор Тима записник 
 

Прописане мере 
 

- Упознавање 
родитеља са 

постојањем тима и 
његовом улогом 

септембар Представник вртића 
у тиму, руководилац 
Р.Ј у свим радним 

јединицама 

Извешајса 
родитељских 

састанака 

Родитељи су упознати  са 
постојањем тима и његовом улогом 

 

- 
Дефинисањеправи

ла понашања на 
нивоу васпитних 

група 

септембар Мед.сестре-
васпитачи  и 

васпитачи, деца ПУ  
Ђурђевдан 

Радне књиге 
Простори радних 

соба 
 
 

Дефинисана правила понашања на 
нивоу васпитних група 

 

- Промоција 
Конвенције о 

дечјим правима и 
Тима за заштиту 

од насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

Установе 

 Медициске сестре-
васпитачи и члан 

Тима за заштиту од 
насиља, 

злостављања и 
занемаривања 
вртића „Шврћа“ 

Радне књиге 
Простори радних 

соба 
 

Родитељи су информисани и 
упознати са конвенцијом о 

поштовању дечијих права, њиховом 
применом и активностима тима за 

заштиту од дискриминације, 
насиља, злостављања и 

занемаривања 
 

- Активности за 
превенцију 

вршњачког насиља 
кроз развој социо-

емоционалних 
односа (узраст од 

6 до 24 месеца 

Током целе 
године 

Медициске сестре-
васпитачи и члан 

Тима за заштиту од 
насиља, 

злостављања и 
занемаривања 
вртића „Шврћа 

Записник, 
фотографија 

 

Превенција вршњачког насиља, 
стварање позитивне социо-
емоционалне климе у групи 
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старости) 

- *Књижица лепог 
понашања 

септембар Данијела 
Јосифљевић 
,Далиборка 

Вељковић,деца 
предсколске групе и 

члан Тима за 
заштиту од насиља –

Вртић „Зека“ 

Дечији радови, 
искази, књижица 
лепог понашања 

портфолио, радна 
књига и 

фотографије 
 
 

Деца разликују пожељна од 
непожељних понашања;сарађују у 

заједничком доношењу 
одлука;поштују заједнички донета 

правила лепог понашања 
 

- *Срећни сунђери 
 

09.10.2020. 
 
 

Ружа  Мијаиловић 
члан Тима за 

заштиту од насиља –
Вртић „Бубамара 

Дечији радови, 
искази, портфолио, 

радна књига и 
фотографије 

Развијање емпаатије, брижљивог  и 
заштитничког односа према 

другима 
 

- *Обележавање 
Дечије недеље 

 

 Деца, васпитачи и 
мед.сестре-

васпитачи  свих 
васпитних група 
ПУЂурђевдан 

Радна књига,дечји 
искази, 

фотографије 
 

 

- „Цртам 
шарам,слику 

стварам 

06.10.2020. 
 
 

Деца старије 
васпитне групе, 
васпитачи Нела 

Алказ, Снежа 
Павловић, Марина 

Петровић-члан Тима 
за заштиту од 

насиља –Вртић 
“Невен 

Радна књига,дечји 
радови,фотографиј

еизвештај 
 

Развијати код деце 
толеранцију,креативност и машту 

- *„Златокоса“ 
 
 

22.10.2020. 
 

Деца предшколске 
групе, Ивана 

Милетић – васпитач, 
Слађана Николић-

члан тима за 
заштиту од насиља –

Радна књига,дечји 
радови,фотографиј

еизвештај 
 

Подстицање ненасилне 
комуникације и превенција насиља 
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Вртић „Чуперак 

- *„Пружам ти руку 
 

08.10.2020. Деца, васпитачи и 
медицинске сестре 
васпитачи и члан 

тима за заштиту од 
насиља- вртића 

„Цицибан 

Радна књига, 
извештај, 

фотографије 
извештај 

 

- Састанак Тима 
 

14.10.2020. Координатор Тима 
Зорица Игњатовић 

 

Записник 
 

Извештај о реализованим 
активностима предвиђеним 

годишњим планом Тима 

- *Поступци, 
технике 

планирања, 
праћења, 

документовања у 
развијању  
програма, 

уважавање .- 
хоризонтална 

размена 

25.10.-
01.11.2020. 

Координатор Тима и 
чланови Тима 

 

Евалуациони 
листови 

 

Размена искуства у раду, 
презентовање тима 

 

- Ми ширимо мир 
 

16.11.2020. 
 

Деца старије групе, 
васпитач Биљана 

Петровић члан Тима 
за заштиту од 

насиља –Вртић 
„Колибри“ 

Радна књига,дечји 
радови,фотографиј

е извештај 
 

Стварање позитивне социо 
емоционалне климе код деце 

 

- *„Откључај 
толеранцију“ 

Међународни дан 
толеранције 

 

 Деца старује 
васпитне групе, 

васпитачи Јасминка 
Мијаиловић, Маја 
Милосављевић, 

Марина Петровић-
Члан Тима за 

Радна књига,дечји 
радови,фотографиј

еизвештај 
 

Развијати код деце толеранцију 
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заштиту од насиља –
Вртић “Невен 

- „Јесен нам прича“ 
 

05.11.2020. 
 

Васпитачи и 
медицинске сестре 
васпитачи и Тања 

Каровић- члан тима 
за заштиту од 

насиља- вртића 
„Цицибан“ 

Радна књига,дечји 
искази, 

фотографије 
 

Изграђивање вршњачких односа и 
разумевање других 

 

- Дан доброте 
 

13.11.2020. 
 

Деца вртића 
Бубамара и деца из 

Школе за децу 
оштећеног слуха 

Деца вртића 
Бубамара и деца из 

Школе за децу 
оштећеног слуха 

Подстицање ненасилне 
комуникације 

 

- Састанак Тима 
 

17.11.2020. Координатор Тима 
Зорица Игњатовић 

 

записник Извештај о реализованим 
активностима по годишњем плану 

 

- Састанак Тима 
 

23.12.2020. Координатор Тима 
Зорица Игњатовић 

записник Извештај о реализованим 
активностима по годишњем плану 

- „Мрдалице“ 
 

15.01.2021. Запослени у РЈЗека, 
Ана Витошевић 

 

Радна књига, 
фотографије, 

извештај 

трагање за различитостима у 
позитивном смислу 

 

- Вебинар 
Заједно од раног 
узраста у борби 

против 
дискриминације 

28 
и29.01.2021. 

 

Александра Пајевић, 
Биљана Петковић, 
Зорица Игњатовић 

 

Евалуациони лист 
 

унапређење разумевања и пракси 
за учење у интеркултуралном 

окружењу и укључиваће активну 
размену знања и искустава 
запослених у образовању. 

- Недеља 
љубазности 

 

18.01.-
22.01.2021. 

и25.01.-
29.01.2021. 

 

Васпитачи, 
медицинске сестре-

васпитачи, 
неваспитно особље 

РЈ Цицибан 

Радна књига, 
фотографије, 

извештај 
 

Унапређивање колегијалности 
имеђусобног помагања, пријатне 
радне атмосфере, пријатељског 

односа и љубазног обраћања 

- Научи да кажеш 
не 

 Васпитачи, 
медицинске сестре-

Радна књига, 
фотографије, 

Успостављање добрих односа, 
прилагођавање начина 
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 васпитачи, 
неваспитно особље 

РЈ Цицибан 

извештај 
 

изражавања Због става, 
предлагање конструктивних 

решења, унапређивање тимског 
рада 

- Састанак 
подршке Тиму за 

заштиту од 
насиља 

 

11.02.2021. Татјана Колић 
сарадник 

саветник,директор 
Сања Јаквљевић, 

психолог 
Александра Пајевић, 

пом.дир.за 
васп.образ. рад 
Љиља Јоргић, 

Зорица Игњатовић-
координатор Тима 
чланови тима за 

заштиту од насиља 
Марина Петровић, 

Тања Каровић 

Извештај 
 

Унапређен рад тима 
 

- Све боје дуге 
 

19.02.2021. Васпитачи, 
мед.сестре РЈ 

Бубамара, Ружа 
ијаиловић, Слађана 

Милановић 

Радна књига,дечји 
радови,фотографиј

е, извештај 
 

Развој толеранције, уважавање 
личности и јачање међуљудских 

односа 
 

- Састанак Тима 
 

23.02.2021. 
 

Координатор Тима 
Зорица Игњатовић 

Записник 
 

Извештај о реализованим 
активностима по годишњем плану 

- Насиљу реци не 
и загрли људе све“ 

–дан розе мајце 
 
 

24.02.2021. Деца припремне 
предшколске групе 

вртића Колибри, 
васпитач Марија 
Стефановиц и 

Тамара Раковић , 
Биљана Петковић 

Радна књига,дечји 
радови,фотографиј

е, извештај 
 

Превенција вршњачког насиља 
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- „Наше главе“  Деца старије 
васптне групе 

вртића Чуперак и 
васпитач Марина 

Милићевић и 
мед.сестра васпитач 

Слађана Николић 

 Створити окружење где се сва деца 
осећају прихваћено и уважено и 

подстицати децу да развијају своје 
отенцијале до њихових крајњих 

граница. 

- "Антигyпсизам - 
предрасуде и 

стереотипи према 
Ромима " 

23. и 
24.02.2021. 

Чланови тима Евалуаиони лист Подизање компетенција чланова 
тима 

- Заједно од раног 
узраста у борби 

против 
дискриминаије 

    

- 
Плеснахаљинажут

огмаслачка. 

18.03.2021. Васпитачи, РЈ 
Бубамара, Ружа 

ијаиловић, Слађана 
Милановић 

Радна књига,дечји 
радови,фотографиј

е, извештај 

Подстаћидецударешавајупроблемс
итуацијеидоносезакључке 

- 
"Светусенеможеуг

одити". 

20.04.2021. ПредсколскагрупаР.Ј
. "Чуперак" 

Радна књига,дечји 
радови,фотографиј

е, извештај 

Усвајање норми лепог понашања и 
превенција насиља 

- 
Међународниданп

ородице 
„Породицајенајвећ
ебогатство“ онлине 

радионица 

13.05.2021. Деца , васпитачи, 
медицинске сестре, 

родитељи деца 
ЧППП-а 

Радна књига,дечји 
радови,фотографиј

е, извештај 
 

Развијањесвестиоприпадностипоро
дицииповезаностиизначајуродбинск

ихвезаипосовањуистих 

- Данпородице 
"страницапородиц

ногдневника" 

14.05.2021. децавртића, 
свиваспитачи, мед. 
сестре-васпитачи, 

члантима 

раднакњига 
известај 

дечјирадови 
фотографије 

Увазавањеразличитостидететаупор
одици 

-
јачањеулогеивазностипородицеудр

уству 
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-
подршкаостваривањуваспитнеулог
епородицеускладусањенимпотреба

ма 

- "Желим да 
представим своју 

породицу" 

Током 
месеца маја 

деца и васпитачи 
свих васпитних 
група, старије 

јаслене групе и 
ЧППП 

родитељи. 

извештаје, 
фотографије, 

цртеже, породичним 
фотографијама, 

албумима. 

истицање породичних вредности 

- Састнак тима 
 
 

17.05.2021 Координатор Тима 
Зорица Игњатовић, 

чланови тима 

записник Предлог теме за годишњи план 
хоризонталне размене 

- Семинар Живети 
различитост 

aприл, мај Чланови тима сертификат Разбијање предрасуда и јачање 
толеранције 

- Састанак тима јун Координатор тима, 
чланови тима 

записник Израда годишњег плана 

- Конституисање 
тима 

септембар 
 

Координатор Тима 
 

записик Тим је конституисан и представљен 
је годишњи план тима 

 
Тим за заштиту од дискриминације,насиља, злостављања и,занемаривања у свом сталном сазиву има следеће 

чланове: Сања Јаковљевић- директор,– Бранислава Здравковић - секретар, и псиолог Александра Пајевић . Осим 
сталног сазива тим чине и по један представник из сваког вртића, дефектолог Јелена Марашевић,и представника 
родитеља из Савета родитеља. У протеклом периоду, у реализацији активности предвиђене програмом и планом, 
тим је своје активности усмерио је на:  

 Превенцији вршњачког насиља, стварање позитивне социо-емоционалне климе у групи. 

 Сарадњи у заједничком доношењу одлука; 

 поштовању заједнички донетах правила лепог понашања 

 Развијању код деце толеранције,креативности и маште 

 Стварању позитивне социо емоционалне климе код деце 

 Подстицање ненасилне комуникације 
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На почетку радне године у свим васпитним групама , на родитељским састанцима, родитељи су упознати са 
постојањем и улогом овог тима. Такође, у свим објектима постоје панои, доступни родитељима, на којима се 
налазе битне информације о раду тима У свим васпитним групама са децом су дефинисана правила понашања 
која су истакнута на видним местима. 

Родитељи су преко вибер група упознати са новим „Правилником о протоколу поступања у установи у одговору 
на насиље, злостављање и занемаривање“ , а свим запосленима и родитељима је такође преко вибер група и 
сајта установе прослеђен приручник „Вртић као сигурно окружење“ чији је издавач Министарство просвете науке и 
технолошког развоја. Приручник је настао у оквиру истоименог пројекта који истиче значај ране превенције, 
обезбеђивања сигурног и подстицајног окружења, окружења у којем ће се сва деца осећати прихваћено, уважено и 
у којем ће свако дете имати могућност за учење и развој. У свим вртићима реализоване су по две радионице из 
овог приручника, и то радионице са децом и радионице са запосленима (обухваћене су све структуре запослених). 

У РЈ „Цицибан“ је реализоване су превентивне активности из приручника „Вртић као сигурно и подстицајно 
окружење за учење и развој деце“ и то „Недеља љубазноси“ –радионица у реализацији свих запослених вртића 
која је трајала у периоду од 18.01.2021. до 22.01.2021., али која је због ефеката продуктивности продужена још 
недељу дана од 25.-29.01.2021. Поред ове радионице реализована је радионица „Научи да кажеш НЕ“ са циљем 
да љубазним и пажљивим начином обраћања стварамо пријатељске односе, доприносимо позитивној атмосфери, 
развијамо сопствене компетенције, чак и када кажемо НЕ. Из истог приручника у РЈ „Бубамара“ реализована је 
радионица „Све боје дуге“. Циљ ове радионице је био развијање толеранције, уважавање личности и јачање 
међуљудских односа у колективу. Ово радионицом потцтакли смо запослене на међусобну комуникаију и сарадњу 
и стварању позитивне атмосфере у колективу. У РЈ „Чуперак“  реаликзована је активност „Наше главе“ са децом 
средње васпитне групе. Циљ ове активности је створити окружење где се сва деца осећају прихваћено и уважено 
и подстицати децу да развијају своје отенцијале до њихових крајњих граница. Исход ове радионице је подржати 
идентитет детета (лични и групни) и његов осећај припаднсти, подржати понос и подстицати децу да отворено 
причају о својим навикама у вртићу и ван њега, да искажу емоције и осећања, прихватању једни других без обзира 
на различитост.  У РЈ „Зека“ реализована је радионица „Мрдалице“ из приручника „Вртић као сигурно и 
подстицајно окружење за учење и развој деце“. Бавили смо се односима запослени-запослени, запослени-дете. 
Циљ нам је био да увидимо особине по којима смо исти као и сви други, по којима смо слични,по којима смо 
јединствени, а задатак трагање за различитостима у позитивном смислу 

Поред активности предвиђене годишњим планом у РЈ „Колибри“ кроз пригодну радионицу обележен је Дан 
розе мајце“ - дан борбе против вршњачког насиља. 

Уциљуостваривањабоље сарадњесародитељима каоважнимпартнеримаустварањуповољногамбијента, 
родитељима је преко сајта Установе, а запосленима преко вибер група,  прослеђен линкЦИП-а (Центар за 
интерактивну педагогију). Линксадржидве брошуре: "Брошурузародитеље" и 
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"ВодичзазапосленеуУстановиобразовањаиваспитања" 
којејеЦентарзаинтерактивнупедагогијуреализоваоусарадњисаМинистарствомпросвете, науке и технолоског 
развоја. 
Брошураиводичсуодкључногзначајајерсадржепрепознавањеначинаиспољавањадискриминаторногпонашањакаоир
азличитепроцедуремогућностипревазилажењапотенцијалних облика понашања. На овај начин смо 
градилипредусловзаквалитетноисигурноодрастањедеце. Поред наведеног на овај начин побољшали смо 
транспарентност Тима путем сајта установе и фејсбук странице "Предшколска установа "Ђурђевдан" Крагујевац". 
У реализацији превентивних активности, предвиђених годишњи планом, по радним јединицама поред чланова 
тима укључени су деца, васпитачи и медицинске сестре. Активности за превенцију вршњачког насиља кроз развој 
социо-емоционалних односа код деце  од 6 до 24 месеца старости у вртићу „Шврћа“ трају током целе године. 
Користесеразличитеситуацијезапродубљивањесоцио -емоционалниходносакаопревенцијуконфликтнихситуација 
.Такође ова тема се реализују у свим радним јединицама у свакодневим активностима са децом. 
Поред редовних састанака тима одржан је и један ванредна састанка на којима су предложене мере за решавање  
првог облика насиља као и начину праћења ефеката предложених мера. 
Увидом у повредне листе свих вртића у периоду од септембра до фебруара није било евидентираних повреда 
деце. 

У протеклом периоду радили смо и на јачању компетенција чланова тима путем вебинера. Теме које су 
обрађене су Изазови интеркултуралног образовања, Дискриминација, "Антигyпсизам - предрасуде и стереотипи 
према Ромима "Заједно од раног узраста у борби против дискриминаије,подржаногизИПА 2016 фонда 
"ЕУподршкаинклузијиРома - јачањелокалнихзаједницазаинклузијуРома 
",којиспроводиГрадКрагујевацупартнерствусаорганизацијом "Образовно-културназаједницаРома „Романипен“, 
Предшколскомустановом "Ђурђевдан" иОсновномшколом "НаталијаНанаНедељковић". 
Циљвебинарајеунапређењеразумевањаипраксизаучењеуинтеркултуралномокружењу. Чланови тима су били и 
учесници семинара „Живети различитост“ 

Презентацијом Поступци, технике планирања, праћења, документовања у развијању  програма, уважавање - 
тим је учествовао у хоризонталној размени, која је одржана онлајн. На овај начин презентовали смо начин 
планирања и реализације рада тима. 

У складу са новим „Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 
занемаривање“ урадили смо програм Тима за заштиту од насиља и Програм Тима за заштиту од дискриминације 
који су саставни део Предшколског програма Прдшколске установе „Ђурђевдан“ 
У фебруару је одржан састанак подршке са Татјаном Колић, сарадником саветником за заштиту од 
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.Разговор са Татјаном је унапредио квалитет 
радасастанак је био јако користан, конструктиван. 
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Због епидемиолошке ситуације активност предвиђене годишнјим планом (Активност 1.1.3. из стратегије која се 
односи на заштиту од различитих облика трговине децом, реализатори представници Црвеног крста) није 
реализована. 
            У свим радним јединицама обележен је Светски дан породице. У овим активностима су поред деце свих 
узрасних група, васпитача и мдицинских сестара били укључени и родитељи. Исходи ових радионица су путем 
презентација и мини филмова представљени родитељима.Такође се све ово може видети на сајту и фејсбук 
страници Установе.  

У наредном периоду, у складу са епидемиолошком ситуацијом, наставићемо са реализацијом активности 
предвиђене годишњим планом. Такође, наставиће се на јачању компетенција запослених као и дигиталних 
компетенција кроз хоризонталне размене, трибине, семинаре, радионице. У плану нам је да наставимо са 
превентивним активностима на свим узрастима јер сматрамо да радионице на тему толеранције, ненасилне 
комуникације, лепог понашања оснажују децу да конфликте решавају на конструктиван начин, ненасилним путем.  

 

Подносилац извештаја: 

Зорица Игњатовић,  

координатор Тима  
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4.11. Годишњи извештај рада Тима за инклузивно образовање 

 

Реализоване 
активности 

Временска 

динамика 

Носиоци активности Технике праћења Критеријум успеха 

Укључивање нове 
деце у редовне 

групе вртића којима 
је потребна додатна 

подршка. 

9.09.2020.год Чланови ТИО тима,васпитачи,главни 
васпитачи,чланови мини ТИО 

тима,комисија за пријем 
деце,дефектолог. 

Записници,белешк
е 

Напредовање 
деце,белешке о 
адаптација деце 

којима је потребна 
додатна подршка 

Сарадња са ИРК и 
са Тимом за рану 

интервенцији 

Септембар,окто
бар 

Чланови ИРК,чланови ТИО 
тима,чланови тима за рану 

интервенцију 

Записници Успешно обављена 
сарадња са ИРК  и 

укњучено 4оро деце у 
развојну групу 

Сарадња са 
психологом 
ОШ“Радоје 
Домановић” 

10.09.2020.год ПсихологОШ“Радоје 
Домановић”,дефектолог,васпитачи 

дечака Л.Ђ. 

Белешка Успешно обављен 
прелазак дечака Л.Ђ. 

из предшколске 
установе у основну 

школу 

Обављени су 
разговори са 

главним 
васпитачима о 

укључивању нове 
деце са додатном 

подршком у редовне 
групе вртића 

Септембар,окто
бар 

Чланови ТИО тима,чланови мини 
ТИО тима ,васпитачи,главни 

васпитачи,дефектолог,психолог 

записници Успешно укључена 
деца са додатном 

подршком у редовне 
групе вртића 

Сарадња са 
родитељима деце 
којој је потребна 

додатна 
подршка,како кроз 

индивидуалне 
разговоре,тако и 

Октобар-
фебруар 

Васпитачи детета којем је потребна 
додатна 

подршка,родитељ,психолог,дефекто
лог 

Записници,белешк
е у радним 

књигама 

Успешно остварена 
сарадња на релацији 
васпитачи,родитељи,

ТИО тим. 
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кроз састанке са 
васпитачима и 

родитељима заједно 

Дате информације о 
изради педагошких 

профила. 
Утврђен тачан број 

деце за период 
септембар-октобар 

деце којима је 
потребна додатна 

подршка 

Септембар-
октобар 

Чланови ТИО тима,чланови мини 
ТИО тима,главни 

васпитачи,дефектолог 

Записници Укључено 45оро деце 
којима је потребна 
додатна подршка у 

редовне групе вртића 
и 5оро деце у развојну 

групу 

Урађени педагошки 
профили,ИОПи,план

ови 
индивидуализације 

Од 
22.10.2020.год 

Чланови ТИО тима,чланови мини 
ТИО тима,васпитачи,главни 

васпитачи,родитељи,психолог,дефек
толог 

Записници,педаго
шки профили 

Урађено 29 
педагошких профла,8 

ИОП-а,6 планова 
индивидализације. 

 

Урађен педагошки 
профил за дете 

А.Р.,вртић КОЛИБРИ 

10.02.2021.год Координатор ТИО ТИМА,васпитачи 
детета,главни васпитачи,родитељи 

дечака 

Записници,педаго
шки профил 

Урађен педагошки 
профил 

Обављен 
индивидуални 

разговор са мајком 
Л.Н. из вртића 

КОЛИБРИ 

31.03.2021.год Координатор ТИО ТИМА,васпитачи 
дечака 

Белешке Упућен родитељ на 
здравствену 

институцију ради 
опсервације дечака 

Обављени 
састанаци  у вртићу 

БУБАМАРА 

9.04.2021.год 
12.04.2021.год 

Директор,помоћник директора за 
ВОР,психолог,главни васпитач 
вртића ЗЕКА,координатор ТИО 

ТИМА-дефектолог 

Записник Дати савети 
родитењима и 

направљен договор о 
даљем поступању 

Урађен транзициони 
моделза дечака С.В. 

23.04.2021.год ТИО ТИМ,васпитач дечака ИОП,транзициони 
модел 

Школи послата 
документација 

 

ТИО ТИМ је отежано радио протеклих годину дана,због актуелне епидемиолошке ситуације.Међутим ,уз 

сарадњу са главним васпитачима и члановима ТИО тима и мини ТИО тима,деца којима је потребна додатна 
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подршка су редовно праћена кроз педагошке профиле и белешке. Сарадња са родитељима је редовно 

одржавана,кроз индивидуалне разговоре уз поштовање свих епидемиолошких мера. 

ТИО ТИМ је сарађивао са Тимом за ране интервенције.Размењиване су информације између тимова о 

напредовању деце,која се воде кроз базу података Тима за рану интервенцију,као и о проблемима који се јављају. 

Урађена је ревизија педагошких профила и у току је сарадња са Основним школама у циљу упознавања 

педагошке службе са децом која имају додатну подршку,а прелазе у први разред.Све је рађено уз сагласност 

родитеља.ТИО ТИМ је сарађивао и са Интерресорном комисијом у смислу слања извештаја за свако дете за које 

је то ИРК тражила,као и родитељи заисту сврху.  

Подносиоц извештаја 

                                                                Јелена Марашевић,дефектолог 

                                                                Координатор ТИО тима                   
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4.12. Годишњи извештај рада Тима за самовредновање 
 

РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

ДИНАМИКА НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ТЕХНИКЕ ПРАЋЕЊА 

-Делегирање улога унутар 
Тима 

-Информисање 
чланова(запослених, 

родитеља, УО) о 
спровођењу процеса 

самовредновања током 
радне године;кроз ВОВ, 

Савет родитеља и седницу 
УО; 

-Упознавање чланова 
Тима са Правилником о 

ближим условима за 
оснивање, почетак рада и 

обављање делатности 
предшколске установе 

29.септембар 2020. 
 

Чланови Тима за 
самовредновање 

 

Обавештење о састанку 
Записник са састанка 

 

- Радионица:Утврђивање 
заједничког значења 

стандарда и индикатора у 
оквиру области за 

Васпитно-образовни рад, 
извори доказа за 

индикаторе, начине и 
технике прикупљања 

података” 

20.октобар 2020.год. Чланови Тима за 
самовредновање 

 

Обавештење о састанку 
Записник са састанка 

 

-Хоризонтална размена на фебруар, 2021.год. Чланови Тима за Обавештење о 



 
Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске Установе „Ђурђевдан“ Крагујевац за радну 

2020/2021. годину 

179 
 

тему:  „Заједница учења 
кроз сарадњу са 

породицом“ 

 самовредновање 
 

хор.размени 
Обједињена евалуација 

- Договор око истраживања 
области квалитета 

„Васпитно-образовни рад“ 
(израда упитника, датум 

место, вртићи) 

март  2021.год. 
 

Чланови Тима за 
самовредновање 

Обавештење о састанку 
Записник са 

састанка,упитници 

- ВРЕДНОВАЊЕ 
ОБЛАСТИ КВАЛИТЕТА 

„ВАСПИТНО - 
ОБРАЗОВНИ РАД“ 

април  2021.год. 
 

Чланови Тима за 
самовредновање 

Обавештење о састанку 
Записник са састанка 

- Извештавање о 
вредновању области 
квалитета „ Васпитно-

образовни рад“ и предлог 
мера за унапређење 

мај  2021.год. 
 

Чланови Тима за 
самовредновање 

 

Сачињен извештај о 
вредновању области 
квалитета „ Васпитно-

образовни рад“ и предлог 
мера за унапређење 

- Израда годишњег 
извештаја о остваривању 

годишњег плана рада 
Тима за самовредновање 
за радну 2020/2021.годину 

- Израда Годишњег плана 
рада Тима за 
2021/2022.год. 

јун 2021.год. 
 

Чланови Тима за 
самовредновање 

 

Сачињен Годишњи 
извештај и план  Тима за 

самовредновање 
 

 
У радној 2020/2021.Тим за самовредновање је због епидемиолошке ситуације реализовао активности 

онлајн, осим радионице „Утврђивање заједничког значења стандарда и индикатора у оквиру области за Васпитно-
образовни рад, извори доказа за индикаторе, начине и технике прикупљања података кроз радионицу на Тиму“ 
која је реализована уживо.Радионица је подстакла на дискусију и конструктивне размене учесника. 

Планиране активности у новембру и децембру ниси реализоване због тренутне ситуације, јер је било 
неопходно да чланови Тима бораве  у групама вртића а то нам тренутна ситуација није дозволила. 
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Према Годишњем плану рада Предшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевац, за радну 2020/2021. годину на 
Стручном Активу од 6 месеци до 3 године, Стручном Активу од 3 год. до 5,5 год.Стручном Активу  ППП у сарадњи 
са Тимом за самовредновање  реализована је презентација под називом: „Заједница учења кроз сарадњу са 
породицом“. На основу реализоване дискусије можемо закључити да је презентација била корисна,јасна и 
инспиративна.  

По Годишњем плану Тима за самовредновањепланирана активност Посматрање активности у месецу 
новембру и децембру 2020. год. није реализована због епидемиолошке ситуације. На онлајн састанку Тима који је 
одржан 25.03.2021. године договорено је да се кроз упитник вреднује област квалитета „Васпитно – 
образовнирад“који је дефинисан Правилником о стандардима квалитета рада установе. 

Тим за самовредновање је спровео истраживање области квалитета  „Васпитно – образовни рад“  у периоду 
од 09.04. до 13.04.2021. године у вртићима „Невен“,  „Цицибан“, „ Зека“ и јаслицама „ Шврћа“. У вртићима „Невен“ и 
„ Цицибан“ истраживање је реализовано обзиром да су  језгра промене. Затим, у вртићу „Зека“ и јаслицама  
„Шврћа“наконобиласка и пeдагошко инструктивног рада  утврђено је да је простор  структуиран по новим 
Основама програма предшколског васпитања и образовања, Годинама узлета.  

Истраживање је спроведено у складу са Правилником о стандардима квалитета рада установе, (Службени 
гласник РС – Просветни гласник, бр.14/2018 од 02.08.2018.године), Правилником о вредновању квалитета рада 
установе (Службени гласник, бр.10/2019 од 15.02.2019.године) и Правилник о ближим условима за оснивање, 
почетак рада и обављање делатности Предшколске установе („ Сл.гласник РС – Просветни гласник“, бр.1/2019). 

Након истраживања дате су препоруке вртићима, које су имплементиране у Годишњи план рада Установе. 
У складу са Правилником о вредновању квалитета рада Установе извештај о самовредновању квалитета 

рада Установе достављен је надлежној Школској управи у Крагујевцу. 
Подносилац извештаја: 

 Снежана Малбашић, 
Координатор Тима за самовредновање 

 

 
4.13. Годишњи извештај рада Тима за ПЗЗ и исхрану 

 

Реализоване активности 
Временска 
динамика 

Носиоци 
активности 

Технике праћења 
Критеријум 

успеха 

-Здравствено стање 
новопримљене деце у вртићу 
и припремном предшколском 

програму 

С 
Е 
П 
Т 

-Сарадник за 
унапређивање 
М.Недељковић 

- Сарадници за 

-Месечни извештаји 
сарадника за ПЗЗ 

-Извештаји 
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-Дата упутства о 
превентивном раду у 
вртићу и Ч.П.П у вези 

вируса COVID-19 
-Дезинфекциона средства, 

примена и прављење 
раствора и чување 
-Усвојен васпитно-

образовни план за наредну 
годину 

-Обележен светски дан 
срца 

Е 
М 
Б 
А 
Р 

ПЗЗ из свих 
вртића 

-Извештај о актуелној 
епидемиолошкој 

ситуацији по вртићима 
-Спровођење против 

епидемијских 
мера(хигијена 

руку,зуба,играчака) 
-Здравствено васпитни рад 

у вртићима 
-Договор око организације 

санитарног прегледа 
радника 

-Процедура код оболелих 
радника,и радника у 

самоизолацији 
-Обележен светски дан 

хране 
-Обележен дан чистих руку 

 
О 
К 
Т 
О 
Б 
А 
Р 

-Сарадник за 
унапређивање 
М.Недељковић 
- Сарадници за 

ПЗЗ из свих 
вртића 

-Извештаји 
-Резултати брисева 

-Санитарне 
књижице 

 

-извештаји 
-здравствена 

документација 
-санитарна 
књижица 

-Извештај о актуелној 
епидемијолошкој ситуацији 

у вртићима 
-Јутарња и продужена 

тријажа 
-Извештај о спровођењу 

 
Ј 
А 
Н 
У 
А 

-Сарадник за 
у.П:З;З 

-Сарадници на 
ПЗЗ по свим 
вртићима и 
јаслицама 

-Месечни извештаји 
сарадника за ПЗЗ 

-записници 
-Извештај 
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против епидемијских мера 
у вртићима 

-Извештај о раду вешераја 
-Обележен дан без 

дуванског дима 
 

Р 
 

 

-Извештај о 
епидемијолошкој ситуацији 
у вртићима,јаслицама и 
п.п.г. 
-Спровођење 
противепидемиских мера у 
вези COVID-19 
-Организација санитарних 
прегледа радника 
-Здравствено васпитни рад 
у вртићу 
-Поддељен план 
узорковања по вртићима 

A 
П 
Р 
И 
Л 
 

 

-сарадници за 
п.з.з 
-сарадник за 
у.п.з.з 
-санитарни 
техничари 

 

-брисеви 
грла,носа.копрокултура 

-лекарски 
извештаји 
-санитарне 
књижице 
-извештаји о 
васпутно 
образовном 
раду 

-Праћење епидемијолошке 
ситуације у 
вртићима,јаслицама и п.п.г 
-Договор око санитарних 
прегледа за раднике који 
су били у изолацији 
-Здравствена заштита 
деце за време летњих 
врућина 
-Договор око генералног 
сређивања вртића 
-Евалуација досадашњег 
рада тима 

мај 

-сарадници за 
п.з.з 

-сарадници за 
упзз 
 

 -записници 
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4.14. Годишњи извештај рада Тима ментора2020/2021. 

РЕАЛИЗОВАНЕ 
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

НОСИОЦИ АК 
ТЕХНИКЕ 

ПРАЋЕЊА 
КРИТЕРИЈУМИ УСПЕХА 

- Састанак Тима ментора 21.09.2020. год. Координатор Тима 
Катарина Јовановић и 
чланови Тима ментора 

из радних јединица, 
стручни сарадник 

Бранка Станојевић 

-записник 
-списак 

присутних 
чланова Тима 

ментора 

-Упознавање са планом 
рада и размена 
информација 

-Формирање Тима, 
делегирање чланова и 

подела улога 

- On line састанак Актива ПУ 
„Ђурђевдан“ 

28.09.2020. год. Координатори Актива, 
чланови актива свих 
узраста, координатор 

Тима ментора 
Катарина Јовановић, 
стручни сарадници,  

помоћник директора за 
ВОР Милена Којић 

-записник 
-извештај 

-Формирање Актива сва 
три узраста, делегирање 
чланова и подела улога 

- Састанак Тима ментора 
(евидентирање базе података у 

ПУ „Ђурђевдан“ 
Припрема и организација 
Округлог стола ментора и 

приправника 

19.10.2020. год. Координатор Тима 
Катарина Јовановић, 

чланови Тима 
ментора, стручни 
сарадници Бранка 

Станојевић- педагог, 
Александра Пајевић- 
психолог и помоћник 

директора за ВОР 
Милена Којић 

-записник 
-извештај 
-списак 

присутних 
чланова Тима 

ментора 

-Евиденција приправника 
-Допуна базе података 

- On line размена ментора и 
приправника 

Округли сто – тема: „Дилеме и 
стрепње приправника – 

могући начин 

26.11.2020. год. Координатор Тима 
Катарина Јовановић, 

чланови Тима 
ментора, стручни 
сарадници Бранка 

-извештај 
-списак 

присутних 
чланова Тима 

ментора 

-Оснаживање 
приправника и јачање 

компетенција ментора и 
приправника 
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превазилажења“ Станојевић- педагог, 
Александра Пајевић- 
психолог и помоћник 

директора за ВОР 
Милена Којић 

-видео запис 
кроз 

презентацију 

- On line Тим ментора 
Дискусија Округлог стола – 
тема: „Дилеме и стрепње 

приправника – могући начин 
превазилажења“ 

30.11.2020. год. Координатор Тима 
Катарина Јовановић, 

чланови Тима 
ментора, стручни 
сарадници Бранка 

Станојевић- педагог, 
Александра Пајевић- 
психолог и помоћник 

директора за ВОР 
Милена Којић 

-записник 
 

-Евалуација реализованог 
Округлог стола 

- Тим ментора 
Припрема за хоризонталну 

размену тема: „Изазови који се 
постављају пред реализаторе 
ВОР-а у креирању сопствене 

праксе“ 

19.02.2021. год. Координатор Тима 
Катарина Јовановић, 

чланови Тима ментора 

-записник 
 

-Договор о предстојећој 
хоризонталној размени и 

начину сарадње 

- Састанак Тима ментора- 
-усвајање Записника са 
предходног састанка. 

-договор о предстојећој 
хоризонталној размени -

Изазови који се постављају 
пред реализаторе ВОР-а у 

креирању сопствене праксе. 

17.03.2021.год 
он лине 

Координатор Тима 
ментора Катарина 

Јовановић, 
чланови Тима ментора 

Списак 
присутних 

чланова Тима 
ментора, 
записник 

 

- Договор о предстојећој 
хоризонталној размени и 
начину представљања 

- Хоризонтална размена 
Изазови који се постаављају 
пред реализаторе ВОР-а у 
креирању сопствене праксе 

23.03.2021.год 
он лине 

Координатор Тима 
ментора  Катарина 

Јовановић, 
чланови Тима 

Извештај, 
презентација 

- Умрежавање Тимова са 
циљем јачања 

компетенција свих 
учесника ВОР-а 
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Тима ментора је у радној 2020/2021.години свој рад ускладио и прилагодио са епидемиолошком ситуацијом 

изазваном Корона вирусом.Поштовали смо све мере предвиђене за сузбијање ширења вируса па смо већи број својих 

активности реализовали он лине-путем вибер групе! 

Оно што је Годишњим планом било предвиђено а није реализовано је интерна савладаност програма предвиђена за 

децембар 2020.године и март 2021.године.Поштујући препоруке и у договору са директором Установе Сањом 

Јаковљевић и помоћником дирекора за ВОР Љиљаном Јоргић полагање инерне савладаности одложили смо за период 

када се створе услови. 

У току радне 2020/2021.године реализовани су Округли сто у  новембру и Сајам дидактичких средстава у априлу.Обе 

активности су одржане он лине.У припреми и реализацији обе активности био је присутан висок степен подршке,како на 

релацији ментора на нивоу Тима,тако и на релацији ментора-приправника.Оно што смо успели у измењеним условима 

рада је да остваримо контакт између приправника у току израде презентације Сајма дидактичких средстава.Сарадњу и 

 ментора, 
стручни сарадници 

- Сајам дидаткичких материјала 27.04.2021.год 
он лине 

Коорддинатор Тима 
ментора 

,члановиТима 
ментора, 

приправници 

Извештај, 
презентација 

- Оснаживање 
приправника, 

јачање сарадње и 
компетенција ментора и 

приправника 
- Тим ментора 

 
-Усвајање Записника са 
предходног  саастанка. 

-Евалуација остварености 
Годишњег плана рада Тима 
ментора за 2020/20211.год 

-Писање Годишњег плана рада 
Тима ментора за радну 

2021/2022.год 
Године узлета 

26.05.2021.год Координатор Тима 
ментора Катарина 

Јовановић 
чланови Тима ментора 

Списак 
присутних 

чланова Тима 
ментора, 
записник 

Годишњи план 
рада Тима 
ментора за 

2020/2021.год 
Године узлета-
Годишњи план 

рада за 
20021/2022.год. 

- Размена 
професионаллног знања и 

искуства чланова тима 
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добру комуникацију остварили смо и са директором Установе Сањом Јаковљевић,помоћником директора за ВОР 

Љиљаном Јоргић , стручним сарадницима. 

  Без обзира на отежавајуће услове рада у Тиму менора је владала пријатна атмосфера и остварена је добра 

комуникација.Показали смо да и када је тешко удружено/тимски можемо остварити захтеве који се стављају пред 

нас.Успели смо да истрајемо у свом раду,показали интересовање за иновације,отворено прихватали 

предлоге,идеје.Пружили смо подршку приправницима ,јачали тимски на нивоу својих радних јединица. 

Пред нама је нова радна година са доста изазова.Године узлета нам отварају нове  професионалне путеве на којима 

ћемо јачати своје компетенције,деловати тимски и бити ослонац приправницима у њиховом делању. 

 
Подносилац извештаја: 

Координатор Тима ментора  
Катарина Јовановић 
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4.15. Годишњи извештај рада Тима за екологију 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ТЕХНИКЕ ПРАЋЕЊА КРИТЕРИЈУМИ 
УСПЕХА 

- Европска недеља 
мобилности- Дан без 

аутомобила 

22.09.2020. 
 

Деца,васпитачи, 
Тим за екологију 

Фотографије, 
Извештаји,Дечји 

искази,Транспаренти, 
поруке 

Ширење еколошких порука 
код деце и преношење на 

један креативан начин 

- Оформљени еко центри 
(по собама и у простору 

вртића), израђени 
распореди одржавања еко-

центара-поливање 
цвећа,чупање 

корова,одржавање тераса и 
дворишта вртића 

септембар 
2020.-фебруар 

2021. 

Деца, васпитачи, 
чланови Еко тима 

вртића 

Пано са распоредом 
одржавања еко-

центра, 
Фотографије, видео 
записи, извештаји, 
представника еко 
тима, радне књиге 

Развијање еколошке свести 
код деце и усвојене навике 

бриге о биљкама и 
животињама 

- Светски дан заштите 
животиња 

05.10.2020. Деца предшколских 
група, ЧППП, 

васпитачи, 
чланови Еко тима 

вртића 

Фотографије, видео 
записи,Извештаји 
представника еко 
тима,радне књиге 

 

Буђење и развијање 
еколошке свести код деце од 
најранијег узраста, развијање 

хуманог односа  према 
биљкама, животињама и 

планети Земљи 

- Међународна дечја 
ликовна изложба – „Флора и 

фауна“ –извор живота и 
лепоте 2020.године 

Подтеме:„Човек и природа“ 
„Човек и 

урбанипростор“(Скопље, 
Македонија) 

27.11.2020. Деца 
предшколских 

група, васпитачи , 
Представници Еко 

тима 

Обавештење, 
Сагласности 
родитеља, 
Извештаји, 

Фотографије, 
Радна књига 

Висок ниво еколошке свести 
о важности и очувању здраве 

плане те Земље 

- Драмске радионице 30.11.2020. Драмски студио Обавештење, Подизање компетенција 
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(он лајн) „Петар Пан“ -Петар 
Лукић, глумац, 

васпитачи 
предшколских 

група, представници 
Еко тима 

Извештаји 
представника Еко 

тима, списак 
присутних, радна 

књига 

васпитача, 
да се кроз драмски метод 
изразе у погледу екологије 

- Пети Еколошки фестивал 
„Црвено, позор(иште), 

зелено! „ 
(он лајн) 

11.12.2020.-
18.12.2020. 

Деца предшколских 
група,Васпитачи, 
представници Еко 

тима, ЦЕООР 

Обавештења, 
Видео снимци 

представа, 
Фотографије, 
Изввештаји, 
сагласности 

родитеља, радне 
књиге 

Деца су научила да се кроз 
драмски метод изразе у 

погледу еколошког сазнања 

- Састанак поводом 
проглашења победника 

Петог еколошког фестивала 
(он лајн) 

22.12.2020. ЦЕООР, 
представници еко 
тима, васпитачи 

Обавештење, 
извештаји 

представника еко 
тима, радна књига 

Висок ниво еколошке свести 
код деце о значају здраве 

планете 

- Едукативна радионица за 
васпитаче „Интегрисано 

учење кроз еколошке игре и 
активности деце 

предшколског узраста“ 

29.01.2021. Васпитачи, 
представници Еко 
тима, васпитач-

водитељ радионице 
Милена Којић 

Обавештење, списак 
присутних, извештај, 

радна књига 

Продубљивање знања о 
екологији кроз интегрисано 
учење и пројектни приступ 

- Састанци Еко Тима 06.10.2020. 
(он лајн) 

18.11.2020. 
(он лајн) 

18.02.2021 
(он лајн) 

19.04.2021. 
Јун 2021. 

Координатор Тима 
за екологију, 

представници еко 
тима 

Овавештење, 
списак присутних, 
извештаји, радна 

књига 
 

Подизање компетенција 
васпитача,Висок ниво 

еколошке свести, значај 
очувања планете Земље 

- Обележавање дана шума-
Светски дан шума,Фб 

21.03.2021. Васпитачи,деца ПУ 
„Ђуревдан“,чланови 

Извештаји,фотографиј
е,видео записи,радне 

Висок ниво еколошке свести 
код деце на креативан и 
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страница,сајт установе тима за 
екологију,деца 
ЧППП-а група 

књиге 
 
 

едукативан начин 

- Обележавање дана вода-
Светски дан вода,ФБ 

страница,сајт установе 

22.03.2021. Васпитачи,деца ПУ 
„Ђуревдан“,чланови 

тима за 
екологију,деца 
ЧППП-а група 

Извештаји,фотографиј
е,видео записи,радне 

књиге 
 

Висок ниво еколошке свести 
код деце на креативан и 

едукативан начин 

- Обежавање доласка новог 
годишњег доба-пролећа,Фб 

страница,сајт установе 

22.03.2021. Васпитачи,деца ПУ 
„Ђуревдан“,чланови 

тима за 
екологију,деца 
ЧППП-а група 

Извештаји,фотографиј
е,видео записи,радне 

књиге 
 

Развијање еколошке свести 
код деце на креативан и 

едукативан начин 

- Ликовни конкурс „Плава 
планета“ 

22.04.2021. Васпитачи,деца ПУ 
„Ђуревдан“,чланови 

тима за 
екологију,деца 

ЧППП-а 
група,ЦООР 

Извештаји,фотографиј
е,награде 

 

Деца су на креативан начин -
кроз цртеж усвојила 

еколошке навике 

- Мини „Еко фестивал“ 
(онлајн) , ФБ страница,сајт 

установе 

22.04.2021. Васпитачи,деца ПУ 
„Ђуревдан“,чланови 

тима за 
екологију,деца 
ЧППП-а група 

Обавештење,Извешта
ј,фотографије,награде

,видео записи Еко 
представа 

Развијање,усвајање 
еколошких навика; значај 
очувања здраве планете 

Земље 
 

- Дан размене 
пелцара;размена деце 
вртића,оплемењивање 

простора,тераса и 
дворишта 

Сајт Установе,ФБ страница 
 

Дан заштите животне 
средине-еколошке 

29.05.2021. 
 
 
 
 
 

05.06.2021. 

Деца,васпитачи 
ПУ“Ђурђевдан“,дец
а ЧППП-а, Чланови 
Тима за екологију 

 
Деца,васпитачи 

ПУ“Ђурђевдан“,дец
а ЧППП-а, Чланови 
Тима за екологију 

Извештаји,фотографиј
е,видео записи,радне 

књиге 
 
 
 

Извештај,фотографије
,радне књиге 

Развијање хуманог односа 
према биљкама, стицање 

навике  сађења 
цвећа,оплемењивање 

простора 
 
 

Развијање еколошке  свести 
код деце о значају и 
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заповести и еко поруке важности очувања здраве 
животне средине 

 
Чланови Тима за екологију су и у условима пандемије светских размера показали изузетно ангажовање, залагање, 
позитивну енергију, рад, труд и успели смо да све, што је било у плану  нашег Тима реализујемо на начине како је 
епидемиолошка ситуација дозвољавала.  
  Мимо тога смо узели учешће на Међународној дечјој ликовној изложби под називом „Флора и фауна-извор 
живота и лепоте 2020. године„ , након позива који смо добили посредством Амбасаде Републике Србије у Скопљу 
и Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Уместо Сајма еколошког образовања који се сваке године 26. јануара одржава на ПМФ-у, одржана је едукативна 
радионица за васпитаче, под називом „Интегрисано учење кроз еколошке игре и активности деце предшколског 
узраста“. 
Европски међународни дан паркова24.05.2021.године је обележен у сарадњи са ЈКП Шумадија,сађењем нових 
садница, постављањем клупа и канти за одлагање отпада у Пиварском парку.Предшколци вртића „Невен“ су 
учествовали у овој акцији,добили пригодне поклоне и усвојили нова знања о значају очувања паркова као и 
осталих зелених површина у граду. 
Захваљујем се  директору Установе,помоћнику директора за ВОР, свим члановима Тима за екологију на 
пожртвованости,раду,труду и енергији да и у овим ванредним условима реализујемо све активности које су 
предвиђене нашим планом рада. 

Подносилац извештаја: 
Јелена Станковић, 

 координатор Тима за екологију 
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4.16. Годишњи извештај рада Тима „Кључић“ и Инфо-центар 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНСТИ 

ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ТЕХНИКЕ 
ПРАЋЕЊА 

 КРИТЕРИЈУМИ 
УСПЕХА, НАЧИН 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

- „Заштитимо децу у 
саобраћају“(предавање) 

 
 
 
 

- Ликовни конкурс на 
тему  „Саобраћај“ 

- Ликовни конкурс на 
Тему: „Нацртај,обоји па 

освоји“ 
- „Недеља мобилности“ 

- План активности за 
„Дечију недељу“ 

Током септембра 
(он лине) 

 
 
 
 

Током септембра 
(он лине) 

 
 

Сви вртићи ПУ 
„Ђурђевдан“ 

 
 
 
 

Црвени крст и 
тимови вртића, 

„Форма идеале“, 
Тимови вртића, 
Тимови вртића, 
Тимови вртића 

Обавештење, 
записник, 

фотографије, 
евалуација, 

сајт установе, 
фб страница 

 
 
 
 
 
 

Стицање елементарних 
знања о понашању у 

саобраћају, 
Активно укључивање у 

активности локалне 
заједнице. 

 

- Отварање „Дечије 
недеље“ 

- „Имам право на...“ 
- „Пружам ти руку“           

(радионица) 
- Завршна свечаност 

„Научили смо о 
саобраћају“ 

- Ликовни конкурс 
„Саобраћај и ја“ 

- Гледање дечијих 
представа(он лине) 
- Чеп за хендикеп 

Прва недеља октобра 
(он лине) 

 
Током октобра 

(он лине) 

Тимови вртића, 
 

Вртић „Цицибан“, 
 

Вртић „Колибри“, 
 

„Црвени Крст“, 
Тимови вртића Тим 
„Кључић“,тим „Инфо 
центар“, сви вртићи, 

Удружење 
параплегичара 

Обавештење, 
записник, 

фотографије, 
сајт установе , 
фб страница, 

извештај, 
видео-запис, 
радна књига 

Јачање социо-
емоционалне 

компетенције, неговање 
идеје, толеранције и 

солидарности код деце. 
Омогућити деци да 

стекну основна знања о 
својим правима. 

Развијање сарадње 
међу децом и подизање 

нивоа толеранције. 
Развијање осећаја за 

хуманост 
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- „Међународна дечја 
ликовна колонија „Мали 

битољски Монтмартр 
2021“ 

- Ликовни конкурс 
„Железница у очима 

деце“ 

Током новембра Тимови вртића, 
Тим „Кључић“, 

Тим „Инфо центар“ 

Обавештење, 
записник, 

фотографије, 
сајт установе, 
фб страница, 

извештај, 
видео-запис, 
радна књига 

Подстицање ликовног 
израза код деце 

 

- „Новогодишња 
чаролија може да почне“ 

- „Деца-деци“-
хуманитарни пакетићи 

- Ликовни конкурс: 
“За сунчану јесен 

живота“ 
- Подела ваучера деци 

радника ПУ „Ђурђевдан“ 
- Донација амбасаде 
Народне Републике 

Кине 

28./29./30./31.12.2020. 
(он лине) 

 
22.12.2020. 

Током децембра 
(он лине) 

 
Током децембра 

 

Тимови вртића, 
Тим „Кључић“, 

Тим „Инфо центар“, 
„Вукашин Марковић“, 

Сви вртићи ПУ 
„Ђурђевдан“, 
Црвени крст, 

Тимови: “Инфо-
центар“, „Кључић“, 

Тимови вртића, 
Тим „Кључић“, 

Тим „Инфо центар“ 

Обавештење, 
записник, 

фотографије, 
сајт установе, 
фб страница, 
Обавештење, 

записник, 
фотографије, 
сајт установе 
фб страница 

 

Доживљаји, лепоте 
новогодишњих 

празника, развој 
хуманог односа према 
некоме коме је помоћ 

потребна кроз 
хуманитарне акције. 

Помоћ у превенцијији 
од инфицирања ковид 

вирусом 

- 
„Светосавље“активности 

по вртићима“ 
 
 

Током јануара 
2021.(он лине) 

Тимови вртића,деца 
и родитељи 

Обавештење, 
записник, 

сајт установе,фб 
страница 

фотографија 

Упознавање културе и 
традиције свог народа 

- Округли сто поводом 
одржавања „Шестих 

дечијих играрија“ 
Meђународна дечја 

изложба лепих 
уметности„Робот и 

вештачка интелигенција“ 

Током фебруара 
2021. 

Током фебруара 
2021. 

 

Чланови тима 
„Кључић“ и „Инфо-

центар“,Тимови 
вртића 
МПНТР 

 

Обавештење, 
записник, 
извештај, 

фотографија 
Обавештење, 

извештај 
 

Развијање и неговање 
креативности код 

деце,кроз заједнички 
одабир теме за „Дечије 

играрије“ 
Развој креативности 

деце 

- Позориште за децу- Током марта Чланови тима Обавештење- Развијање љубави 
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репертоар-он лине 
- „Осмомартовске 

честитке за медицинске 
раднике“ 

- Округли сто поводом 
обележавања Дечијих 

играрија и Дана 
Установе 

2021. 
08.03.2021. 

 
 

Током марта 
 

„Кључић“ и „Инфо-
центар“,Тимови 
вртића, Вртић 

„Цицибан“ Црвени 
Крст, Чланови тима 
„Кључић“ и „Инфо-

центар“,Тимови 
вртића 

вибер социјална 
мрежа, 

обавештење 
Сајт и ФБ 
страница 
установе 

према позоришту и 
позоришној уметности, 
развијање хуманости 

код деце 

- План активности за 
Међународну недељу 

породице 
- „Најлепша 

Ђурђевданска маска“-
конкурс он лине 

Током априла 
2021. 

Тимови вртића, 
Тим „Кључић“ и 
„Инфо-центар“ 

Обавештење 
записник 

фотографије 

Укључивање 
деце,родитеља и 

васпитача у активности 
на нивоу града и ПУ 

„Ђурђевдан“ 

- Обележавање шестог 
рођендана ПУ 

„Ђурђевдан“-он лине 
-„Проглашење 

награђених маски“-
Ђурђевдански карневал-

он лине, 
- „Међународи дан 

породице“ 

06.05.2021. 
 
 

6.05.2021. 
 
 
 

15.05.2021. 
 

Тим „Кључић“, 
Фото-Сони, 

Градска туристичка 
организација, 

 
Тимови вртића, 

Саветовалиште за 
брак и породицу 

Сајт установе, 
вибер социјална 

мрежа, ФБ 
страница ПУ 
„Ђурђевдан“, 
ФБ страница 

Саветовалишта 
за брак и 
породицу 

Укључивање 
деце,родитеља и 

васпитача у активности 
на нивоу града и ПУ 

„Ђурђевдан“ 
 

- „Лето код куће“ 
- „Дете и спорт“ 

- „Недеља родитељства“ 

Током јуна2021. 
 

31.05.2021. - 
04.06.2021. 

Тимови вртића,деца 
Родитељи„Кључић“, 
Локална заједница 

Обавештење, 
Фотографија, 
ФБ страница 

 

Радост игара на 
отвореном, 

Значај сарадње 
породице, вртића и 
локалне заједнице 

- „Културна дешавања у 
нашем граду“ 

Током јула и августа 
2021. 

Тимови вртића,деца 
Родитељи„Кључић“ 

Обавештење, 
фотографија 

Укључивање 
деце,родитеља и 

васпитача у активности 
на нивоу града и ПУ 

„Ђурђевдан“ 
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Напомена: 
Тим „Кључић“ остварује сарадњу са локалном заједницом,бави се организацијом и извођењем јавних 
манифестација,посетама културним институцијама,реализацијом пројеката  на нивоу локалне заједнице, али и 
унутар ПУ „Ђурђевдан“.Тим организује редовно састанке и доставља записнике о реализацији 
активности,реализује и хуманитарне акције и активности,али пружа и значајну подршку развоју дечијем 
стваралаштву и креативности.Током вандредне ситуације услед вируса Ковид 19,тим је све активности за овај 
период реализовао он лине путем разних апликација и социјалних мрежа. 
Тим „Инфо-центра“ остварује сарадњу са свим тимовима, активима и стручним службама на нивоу ПУ 
„Ђурђевдан“ и саставни је део Тима „Кључић“. Поред активности везаним за сарадњу са локалном заједницом,Тим 
„Инфо-центар“ се бави координацијом са свим наведеним тимовима каотехничка подршка, и бави се 
сервисирањем софтвера на свим техничким уређајима у ПУ „Ђурђевдан“ (десктоп рачунари, лап-топови, 
интерактивне табле, пројектори, интернет рутери, и сл.). 
„Инфо-центар“ је задужен за ажурирање официјалног сајта ПУ „Ђурђевдан“, одржавање сервера, као и за 
свакодневно руковођење официјалним мејлом Установе.  

.  
 

Координатор Тима „Кључић“ 
Нина Протић 

Координатор Тима „Инфо-центар“ 
Никола Јовић 
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4.17. Годишњи извештај рада Tима реализатора ЧППП-а 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕНСА 
ДИНАМИКА 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ТЕХНИКЕ 
ПРАЋЕЊА 

ИСХОДИ КРИТЕРИЈУМИ 
УСПЕХА,НАЧИН 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

- Формирање тима 
Адаптација 

 

15.10.2020. Координатор тима 
чланови тима 

Извештај Формиран тим, 
Размена информација о 

току адаптације 

- *Развијање 
графомоторике 

24.11.2020. Васпитачи 
реализатори ЧППП-а 

вртића “Зека” и 
“Цицибан” 

Извештај, 
Евалуациони лист 

 

Јачање компетенција 
васпитача 

Размена искуства у раду 
са децом у развоју 

графомоторике 

- *“Увођење у свет слова” 
Примери добре праксе, 
Шестомесечни извештај 

18.02.2021. Васпитачи 
реализатори ЧППП-а 

вртића “Колибри”   
“Бубамара” 

Записник, 
Евалуациони лист 

 

Јачање компетенција 
васпитача, Размена 

искуства у раду са децом, 
Презентовање 

шестомесечног извештаја 

- Богаћење дечјег речника 22.04.2021. Васпитачи 
реализатори ЧППП-а 

вртића “Невен”, 
“Чуперак” 

Записник, 
Евалуациони лист 

 

Размена искуства у раду 
са децом на богаћењу 

дечјег речника кроз 
примере добре праксе, 
Јачање компетенција 

васпитача 

- Израда годишњег плана 
- Годишњи извештај 

јун координатор тима 
чланови тима 

записник Годишњи план 

 

Упредходном периодуодржано јепетсастанкаТимареализатораЧППП-а. Осимпрвогсастанка, 
осталисуодржанионлајн, прековибергрупе, збогепидемиолошкеситуације. 
Презентовањепримерадобрепраксенатеме Развијање графомоторике и Увођење у децеу свет слова, Богаћење 
дечјег речникареализовано је путемпрезентација. 
Осимпрезентацијакојесуприпремиливаспитачиреализаторичетворочасовногприпремногпредшколскогпрограма, 
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насамимсастанцимаосталиучесницисастанкасуизносилипримересвоградасадецомнадатетеме. 
Наовајначинразменилисмопримередобрепраксесадржаје, игре,литературуи средствакојакористимоурадусадецом. 
Презентације су објављене  на фејсбук страници и сајту установе чиме смо покушале да повећамо 
транспарентност тима. Осим темама које су предвиђене годишњим планом на састанцима смо размениле и 
искуства раду у условима епидемиолошке ситуације, адаптације и другим темама које су биле актуелне у току 
године.  

У наредном периоду радићемо на размени искуства и начину имплементирања нових Основа програма. Као 
и настављању пружања помоћи и подршке васпитачима који наилазе на тешкоће у раду са децом кроз примере 
добре праксе. 

 
Подносилац извештаја: 

Зорица Игњатовић, координатор Тима 
 

 

4.18. Годишњи извештај рада Тима за подршку социјалној инклузији деце у систему предшколског 
образовања и васпитања 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ  

ВРЕМЕНСКА 

ДИНАМИКА 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ТЕХНИКЕ 

ПРАЋЕЊА 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХA 

- Састанак координатора Тима 
за подршку социјалној 

инклузији деце у систем 
предшколског васпитања и 

образовања и координатора за 
ромска питања 

04.09.2020. Координатор Тима и 
координатор за ромска 

питања 

Извештај Пружање подршке 

деци и родитељима 

- Састанак Пројектног тима у 
Романипену 

 

16.09.2020. Чланови Тима за 
социјалну инклузију и 

координатор Тима Јелена 
Аритоновић 

Записници Сагледавање 
реализованих 
активности и 
додговор о 

предстојећим 
активностима 
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- Посета ЧПП-у где су 
укључена деца ромске 

националности, 
Радни састанак у вртићу 

„Бубамара“ 

17.09.2020. 

21.09.2020. 

Координатор Тима за 
социјалну инклузију деце у 

систем предшколског 
васпитања и образовања 

и представници 
организације „Романипен „ 

Психолог Александра 
Пајевић, помоћник 

директора за педагошки  
рад Милена Којић, 

координатор Тима  Јелена 
Аритоновић 

Извештаји,ра

дне књиге, 

 

Остварена сарадња 
са „Романипен“ 
организацијом- 

уручивање 
бесплатних уџбеника 

Договор о 
предстојећим 

активностима и 
начину сарадње 

 

- Радни састанак у Скупштини 
града у вези пројекта:  

„Инклузија Рома и других 
маргинализованих група у 

Србији“ 

22.09.2020. Чланови Пројектног 
тима,координатор тима 

Фотографије, 
записник 

Договор о 
реализацији 
пројектних 
активности 

- On-line састанак у вези 
пројекта: „Примена програма 
за децу и подршку Снажни од 

почетка дајмо им крила“ 

28.09.2020. Чланови Пројектног тима, 
представници ЦИП-
а,координатор тима 

Записник, 
видео запис 

 

Упознавање и 
договор о даљој 

сарадњи 

- Састанак Пројектног тима у 
вези пројекта: „Кроз игру и 

дружење до правилног развоја“ 

28.09.2020. Чланови Пројектног тима 
и члан Градског већа 

Душан 
Алексић,Романипен,коорд

инатор тима 

Записници, 
фотографије 

Договор о 
предстојећим 
активностима 

- Састанак Мобилног тима на 
нивоу града, у Скупштини 

града 

30.09.2020. Чланови Мобилног тима и 
члан Градског већа за 

здравствену и социјалну 
заштиту Гордана 

Дамјановић, координатор 
за ромска питања Зоран 

Записник, 
фотографије 

Сагледавање 
остварених 

активности и договор 
о даљем раду тима 
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Павловић, Дејан 
Марковић-као менторска 

подршка Мобилном 
тиму,координатор тима 

- Посета локација где се 
одржавају радионице „Малци-
зналци“ подела дидактичких 

средстава 

30.09.2020. Координатор Тима Јелена 
Аритоновић и васпитачи 

ЧПП-а 

Извештаји, 
Фотографије, 
радне књиге 

Боља опремљеност 
дидактичким 
средствима 

- Почетак реализације 
радионица „Малци –зналци“ 
укључивање деце која нису у 

систему предшколског 
васпитања и образовања 

Октобар 
2020. 

Васпитачи из ЧПП-а и 
координатор Тима Јелена 

Аритоновић 

Извештаји, 
радне књиге, 
видео записи, 
фотографије 

Укључивање деце 
која нису обухваћена 

системом 
предшколског 
васпитања и 
образовања 

- Реализована је хуманитарна 
акција за децу која су 

смештена у центру за развој 
социјалних услуга „Књегиња 

Љубица“ 

Октобар 
2020. 

Васпитачи вртића „Зека“, 
родитељи деце која 

похађају вртић 

Извештај, 
фотографије,
радна књига, 
видео запис 

Срећна и задовољна 
деца, 

остварена сарадња 
са центром 

- On-line састанак у вези 
пројекта: „Примена програма 

за децу и подршку, Снажни од 
почетка дајмо им крила“ 

09.10.2020. Представници ЦИП-а, 
помоћник директора за 
педагошки рад Милена 

Којић, координатор Тима 
Јелена Аритоновић и 

чланови тима 

Записник Договор о начину 
рада и примени 

програма 

- Ванредни састанак тима за 
подршку социјалној инклузији 
деце у систем предшколског 

васпитања и образовања 

12.10.2020. Чланови  тима и 
координатор 

Записник Реализација датих 
задатака 
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- Састанак Мобилног тима у 
Скупштини града ради израде 
Оперативног плана Мобилног 

тима за 2021.годину 

14.10.2020. Чланови Мобилног тима и 
координатор Тима Јелена 

Аритоновић,стручни 
консултант Гиза 

Записник, 
фотографије 

Израда оперативног 
плана Мобилног тима 

за 2021.годину 

- Састанак Мобилног тима за 
инклузију Рома у Скупштини 

града у вези 
пројекта„Оснаживање локалне 

заједнице за рани развој и 
образовање ромске деце у 

Србији“ 

16.10.2020. Чланови Мобилног тима, 
координатор Тима Јелена 

Аритоновић 

Записник Договор о 
активностима у вези 

пројекта 

- Састанак са представницима 
ЦИП центра и осталих 

предшколских установа које 
учествују у пројекту „Примена 
програма за децу и подршку 
Снажни од почетка дајмо им 

крила“ 

16.10.2020. Представници ЦИП-а, 
координатори,васпитачи 

Записник Прикупљање 
података везаних за 
пројекат и решавање 
недоумица везаних 

за исти 

- Радни састанак у 
просторијама организације 

„Романипен“ у вези 
реализације пројекта „Кроз 

игру и дружење до правилног 
развоја“ 

20.10.2020. Представници 
„Романипен“ организације, 
координатор Тима Јелена 

Аритоновић 

Извештај Договор о 
предстојећим 

активностиа преко 
вибер групе 

- Хоризонтална 
размена,учешће на Активу 

ППП 
Презентација рада Тима за 

подршку социјалној инклузији 
деце у систем предшколског 

васпитања и образовања 

Октобар 
2020. 

Чланови Тима  
координатор,Јелена 

Аритоновић 

Презентација 
записник 

Осврт на рад тима и 
увид у активности 

које тим предузима 
ради пружања 

подршке деци и 
породици 

- Израда социјалне карте ПУ 
„Ђурђевдан“ 

октобар 2020. Координатор 
тима,психолог Александра 

Извештај Увид у социјални 
статус породица 
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Пајевић, физиотерапеут 
Весна Арсенијевић, 
медицинске сестре, 

васпитачи 

Оn-line радионице у оквиру 
пројекта „Кроз игру и дружење 

до правилног развоја“ 

октобар 2020. Чланови тима,васпитачи, 
координатор Тима Јелена 
Аритоновић, Романипен 

Извештај 
радне књиге 
видео записи 

Укључивање деце 
која нису обухваћена 

системом 
предшколског 
васпитања и 
образовања 

- Обуке у оквиру пројекта 
„Примена програма за децу и 
подршку Снажни од почетка 

дајмо им крила“ 

21.10.2020. 
22.10.2020. 
23.10.2020. 
26.10.2020. 

Представници ЦИП-а 
Директор предшколске 
установе  „Ђурђевдан“ 

Сања Јаковљевић, 
помоћник директора за 
педагошки рад Милена 

Којић,представници 
предшколске установе 

„Нада Наумовић“ 
координатор Тима Јелена 

Аритоновић и чланови 
Тима 

Записник 
видео запис 

Јачање компетенција 
у раду на пројектним 

активностима 

- Састанак чланова Тима за 
подршку социјалној инклузији 
деце у сиситем предшколског 
васпитања и образовања на 

Zoom платформи 

21.10.2020. Координатор Тима Јелена 
Аритоновић и чланови 

Тима за подршку 
социјалној инклузији деце 

у систем предшколског 
васпитања и образовања 

Записник Реализација датих 
задатака 

- Састанак Мобилног тима у 
Скупштини града у вези 

пројекта „Инклузија Рома и 
других маргинализованих група 

у Србији“ 

26.10.2020. Чланови Мобилног тима, 
координатор Тима Јелена 

Аритоновић 

Записник Пружање подршке у 
реализацији 
активности 
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- Обележавање Светског дана 
доброте пригодним 

активностима 
Октобар 2020. 

октобар 2020. Тимови вртића „Зека“ 
„Бубамара“и „Чуперак“ 

извештај 

Видео записи 
радне књиге 
фотографије 

Пружање подршке 
деци из локалне 

заједнице 

- On-line састанци Тима за 
подршку социјалној инклузији 
деце у систем предшколског 

васпитања и образовања 

16.11.2020. Чланови Тима за 
социјалну инклузију и 

координатор Тима Јелена 
Аритоновић 

Записници Сагледавање 
реализованих 
активности и 
додговор о 

предстојећим 
активностима 

- Састанак у Скупштини града 
„Развој спровођење и праћење 

мера за социјалну инклузију 
Рома на локалном нивоу“ 

17.11. 2020. 
18.11.2020. 

Чланови Мобилног тима, 
координатор Тима Јелена 

Аритоновић 

Извештај Боља обученост у 
раду 

- Састанак координатора и 
ментора у вези пројекта 

„Програм за родитеље Снажни 
од почетка дајмо им крила“ 

24.11.2020. Представници ЦИП-а, 
ментори, координатори 

свих ПУ 

Извештај Договор у вези 
пројектних 
активности 

- On-line састанак са 
представницима ЦИП-а 

26.11.2020. Представници ЦИП-а и 
кооринатор Тима Јелена 

Аритоновић 

Записник Договор о 
предстојећим 
активностима 

- Почетак реализације  
радионица  са родитељима и 
децом у оквиру „Програм за 

родитеље Снажни од почетка 
дајмо им крила“ 

30.11.2020. Представници ЦИП-а, 
фасцилитатори, 

координатор Тима 

Записник, 
видео записи 

Укључивање деце 
која нису обухваћена 

системом 
предшколског 
васпитања и 

образовања или из 
одређеног разлога 

нису у могућности да 
долазе 

- On-line састанак ментора и 
координатора у вези „Програм 

за родитеље, Снажни од 

04.12.2020. Представници ЦИП-а 
координатор Тима Јелена 
Аритоновић,представници 

Записник Договор о 
реализацији 
активности 
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почетка дајмо им крила“ ПУ “Нада Наумовић“ 

- Прослеђен материјал 
породицама „Програм за 

родитеље, Снажни од почетка 
дајмо им крила“ 

03.12. 2020. 
11.12.2020. 

Представници ЦИП-а 
,фасцилитатори, 

координатор Тима 

Извештај Фасцилитатори су 
добили смернице у 

раду 

- Састанак у вези пројекта 
„Програм за родитеље, Снажни 

од почетка дајмо им 
крила“преко Google meet-a 

14.12.2020. Координатор Тима Јелена 
Аритоновић и ментори 

ЦИП-а 

Записник Договор о даљем 
раду 

- Он-line састанак чланова 
Тима за подршку социјалној 

инклузији деце у сиситем 
предшколског васпитања и 

образовања 

18.12.2020. Координатор и чланови 
тима 

Записник Реализација датих 
задатака 

- Хуманитарна акција ,,Месец 
даривања“ 

децембар 
2020. 

Тим вртића 
„Колибри“,“Бубамара“,“Зек

а“,“Чуперак“ 
Родитељи и васпитачи 

Видео 
запис,фотогр
афије,радне 

књиге 
,извештаји 

Подршка деци и 
њиховим породицама 

- Прослеђен упитник  
родитељима деце која похађају 

радионице „Малци-зналци“ 

децембар 
2020. 

Стручни сарадник 
Снежана Малбашић, 

васпитачи-реализатори 
адионица, координатор 

Тима Јелена Аритоновић 

Извештаји 
анкета 

Реална слика о раду 
радионица и 

унапређивање истих 

- Прикупљање података о 
долазности ромске  деце 

До 5. у 
месецу 

Координатор Тима за 
подршку социјалној 

инклузији деце у систему 
предшколског образовања 

и васпитања 
ЈеленаАритоновић, 

васпитачи, чланови Тима 

Извештаји Увид у долазност 
ромске деце 

- Састанак ментора Ципа и 
координатора 

22.12.2020. Представници 
Ципа,координатор тима 

Извештај Договор о 
предстојећим 
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активностима 

- Хоризонтална размена на 
тему „Комуникација и 
партиципација деце“ 

23.12.2020. Чланови Тима за подршку 
социјалној инклузији деце 

у систем предшколског 
образовања и васпитања 

Презентација 
записник 

Јачање компетенција 
васпитача о могућим 

начинима 
комуникације 

- Састанак Пројектног тима у 
вези реализације пројекта 
„Кроз игру и дружење до 

правилног развоја“ 

13.01.2021. Чланови Пројектног 
тима,координатор тима 

Записник Договор о 
предстојећим 
активностима 

- Радни састанак у 
просторијама „Романипен“ 

организације 

14.01.2021. Чланови Пројектног тима 
из ПУ „Нада Наумовић“ и 

ПУ „Ђурђевдан“ 

Извештаји Сагледавање 
активности за период 

од октобра до 
децембра 2020.год. 

- Састанак  у вези пројекта 
„Снажни од почетка дајмо им 

крила“ 

25.01.2021. Ментори и координатори 
из ПУ „Нада Наумовић“ и 

ПУ „Ђурђевдан“ 

Записник Договор у вези 
реализације 
активности 

- Учешће на вебинару „Изазови 
интеркултуралног 

образовања“преко Zoom 
апликације 

28.01.2021. 
29.01.2021. 

Директор, помоћник 
директора, стручни 

сарадници, чланови Тима 
за подршку  социјалној 

инклузији деце , васпитачи 
из припремних 

предшколских група 

Записник, 
Видео запис 

Надограђивање 
знања и размена 

искустава везаних за 
рад у 

интеркултуралном 
окружењу 

- Посета боравку при цркви 
„Свети Василије Велики“ у 

Маршићу , 
Хуманитарна акција 

29.01.2021. Директор ПУ“Ђурђевдан“ 
Сања Јаковљевић, 

чланови Тима вртића 
„Чуперак“ 

Извештај, 
фотографије 

Донација материјала 

- Учешће на вебинару „Изазови 
транзиције у образовању у 
раном узрасту“преко Zoom 

апликације 

04.02.2021. 
05.02.2021. 

Директор, помоћник 
директора, стручни 

сарадници, чланови Тима 
за за подршку  социјалној 

инклузији деце , васпитачи 
из ППП 

Записник, 
Видео, 

записник 

Јачање копетенција 
за рад 
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- Састанак ментора  ЦИП-а са 
координаторима 

03.02.2021. Ментори и координатори 
из ПУ „Нада Наумовић“ и 

ПУ „Ђурђевдан“ 

Записник Надограђивање 
знања и размена 

искустава везаних за 
рад у 

интеркултуралном 
окружењу 

- Учешће на вебинару 
„Културни идентитет Рома“ -

Романипен 

11.02.2021. 
12.02.2021. 

Директор, помоћник 
директора, стручни 

сарадници, чланови Тима 
за за подршку  социјалној 

инклузији деце , васпитачи 
из ППП 

Записник, 
Видео, 

записник 

Јачање копетенција 
за рад 

- Округли сто „Изазови у 
спровођењу мера подршке на 
пољу превенције,од осипања 
ромских ученика из обавезног 

система васпитања и 
образовања у доба пандемије 

корона вируса“ 

17.02.2021. Директор,пом.директора и 
координатор из ОШ 
“Н.Н.Недељковић“ 

ПредставникРоманипена,
Чланови градског 

већа,представник Школске 
управе 

Записник Надограђивање 
знања и размена 

искустава везаних за 
рад у 

интеркултуралном 
окружењу 

- Састанак чланова мобилног 
тима у Романипену 

18.02.2021. Члан мобилног тима Записник Надограђивање 
знања и размена 

искустава везаних за 
рад у 

интеркултуралном 
окружењу 

- Састанак у скупштини града,у 
вези реализације пројекта 
,,Кроз игру и дружење до 

правилног развоја,, 

23.02.2021. Министарство просвете 
Чланови градског већа,ПУ 

„Ђурђевдан“ и „Нада 
Наумовић“,Дом здравља 

Крагујевац,Центар за 
социјални 

рад,представник Црвеног 
крста 

Записник Надограђивање 
знања и размена 

искустава везаних за 
рад у 

интеркултуралном 
окружењу 
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- Вебинар „antigipsizam“ -
предрасуде и стереотипи 

према ронима 

23.02.2021. 
24..02.2021. 

 

Директор, помоћник 
директора, стручни 

сарадници, чланови Тима 
за за подршку  социјалној 
инклузији деце, васпитачи 

Записник, 
Видео, 

записник 

Јачање копетенција 
за рад 

- Округли сто „Значај мобилног 
тима за социјалну инклузију 

рома-као локалног ресурса за 
спровођење 

антидискриминационих 
политика,мера и активности из 
националне стратегије из ЛАП-

а за инклузију Рома“ 

26.02.2021. Чланови градског 
већа,представник школске 

управе,координатор 
Тима,Романипен 

Записник, 
Видео, 

записник 

Јачање копетенција 
за рад 

- Прикупљање података о 
долазности ромске  деце 

До 5.у месецу Координатор Тима за 
подршку социјалној 

инклузији деце у систему 
предшколског образовања 

и васпитања 
ЈеленаАритоновић, 

васпитачи, чланови Тима 

Извештаји Увид у долазност 
ромске деце 

- Вебинар  „Дискриминација“ 01.03.2021. -
02.03.2021. 

Цип-центар Списак 
учесника 

Јачање компетенција 
за рад 

 

- Завршна конференција 
пројекта „Заједно од раног 

узраста против 
дискриминације“ 

03.03.2021. Град Крагујевац Фотографије,
извештај 

Надограђивање 
знања и размена 

искустава везаних за 
рад у 

интеркултуралном 
окружењу 

- Усвајање Оперативног плана 
Мобилног тима за инклузију 

Рома и Ромкиња града 
Крагујевца за 2021.годину 

10.03.2021. Мобилни тим Оперативни 
план 

Усвојен оперативни 
план 
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- Тим за подршку социјалној 
инклузији деце у систем 

предшколског васпитања и 
образовања 

18.03.2021. Јелена Аритоновић Записник Одржан тим 

- Тематски родитељски 
састанак „Страх код деце“ 

март 2021. Дефектолог Јелена 
Марашевић 

Радна књига Повећање 
родитељских 
компетенција 

- Радионице „Малци – зналци“ март 2021. Васпитачи ОШ „Ђура 
Јакшић“, „Трећи 

крагујевачки батљон“, 
„Живадинка Дивац“ и 
„Доситеј Обрадовић“ 

Извештаји,фо
тографије 

Одржане радионице 

- Радионице „Једнаки, а 
различити“ 

март 2021. Васпитач делегиран од 
стране вртића „Колибри“ у 
тим за подршку социјалној  

инклузији деце у систем 
предшколског васпитања 

и образовања. 

Радна књига Радионице 
реализоване 

- Активност на тему 
„Интеркултуралност“ 

март 2021. Васпитач делегиран од 
стране вртића „Зека“ у тим 

за подршку социјалној  
инклузији деце у систем 
предшколског васпитања 

и образовања. 

Радна књига Радионице 
реализоване 

- Подела поклона деци ЧПП 
групе у Илићеву 

март 2021. Васпитач,Месна заједница 
Илићево,црквени одбор 

Илићево 

Радна књига Поклони подељени 

- Радионица „Четири мала 
безначајна ћошка“ 

март 2021. Васпитач делегиран од 
стране вртића “Бубамара“ 

у тим за подршку 
социјалној  инклузији деце 

у систем предшколског 

Радна књига Радионице 
реализоване 
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васпитања и образовања. 

- Евалуација пројекта „Снажни 
од почетка-дајмо им крила“ 

30.03.2021. Ментори и координатори 
пројекта 

Записник са 
састанка 

Евалуација одржана 

- Евалуација пројекта,,Кроз 
игру и дружење до правилног 

развоја“ 

30.03.2021. Координатор пројекта 
 

Записник са 
састанка 

Евалуација одржана 

- Прикупљање података о 
долазности ромске  деце 

До 5.у месецу Координатор Тима за 
подршку социјалној 

инклузији деце у систему 
предшколског образовања 

и васпитања 
ЈеленаАритоновић, 

васпитачи, чланови Тима 

Извештаји Увид у долазност 
ромске деце 

- Састанак  пројектног тима за 
спровођење пројекта „Кроз 

игру и дружење до правилног 
развоја“ 

02.04.2021. Град Крагујевац Записник са 
састанка 

Договорене 
активности 

- Састанак у „Романипену“ -
прикупљање документације и 

помоћ око попуњавања 
документације за упис у вртић 

05.04.2021. ,,Романипен“ 
Јелена Аритоновић 

фотографије Родитељима пружена 
помоћ 

- Састанак у организацији 
ЦИП-а ради договора око 

обуке ,,Живети различитости у 
вртићу“ 

15.04.2021. ЦИП-центар Записник,фот
ографије 

Договорене 
активности 

- Хуманитарна акција април 2021. Зорица Токић,чпп 
Корићани 

Фотографије Прикупљен новац за 
лечење дечака 

- Ликовни конкурс,,Лепота је у 
различитости“ 

април 2021. Јелена Аритоновић, 
Васпитачи 

вртића,,Колибри“, 
,,Невен“ и ,,Бубамара“ 

Радови деце Послати дечији 
радови 

- Обука „Живети различитости 
у вртићу“ 

април 2021. ЦИП-центар сертификати Јачање компетенција 
за рад 
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- Радионице,,Једнаки а 
различити“ 

април 2021. Васпитач делегиран од 
стране вртића,,Невен“ у 

тим за подршку социјалној  
инклузији деце у систем 
предшколског васпитања 

и образовања. 

фотографије Одржане радионице 

- Посета библиотеци играчака април 2021. Јелена Аритоновић фотографије  

- Подела бесплатних 
фотографија деци ромске 

националности 

април 2021. васпизачи и фото „Сони“ фотографије Подељене 
фотографије 

- Радионице „Малци – зналци“ април 2021. Васпитачи ОШ „Ђура 
Јакшић“, „Трећи 

крагујевачки батљон“, 
„Живадинка Дивац“ и 
„Доситеј Обрадовић“ 

Извештаји, 
фотографије 

Одржане радионице 

- Обележавање дана Рома април 2021. Васпитачи вртића 
„Колибри“ 

Фотографије,
плакат 

Обележен дан Рома 

- Тим за подршку социјалној 
инклузији деце у систем 

предшколског васпитања и 
образовања 

21.04.2021. Јелена Аритоновић Записник Одржан тим 

- Састанак Пројектног тима 26.04.2021. Град Крагујевац Записник Утврђене пројектне 
активности за 

наредни период 

- Прикупљање података о 
долазности ромске  деце 

До 5.у месецу Координатор Тима за 
подршку социјалној 

инклузији деце у систему 
предшколског образовања 

и васпитања 
ЈеленаАритоновић, 

васпитачи, чланови Тима 

Извештаји Увид у долазност 
ромске деце 

- Састанак директора 
предшколских установа, 

11.05.2021. ЦИП - центар Записник,фот
ографије,вид

Договорене 
активности за 



 
Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске Установе „Ђурђевдан“ Крагујевац за радну 

2020/2021. годину 

210 
 

координатора и ментора ео снимак наредни период 

- Састанак Пројектног тима , у 
оквиру пројекта „Инклузивно 
предшколско васпитање и 

образовање“ 

12.05.2021. Град Крагујевац Записник,фот
ографије 

Договорене 
активности за 

наредни период 

- Састанак Пројектног тима у 
оквиру пројекта „Инклузивно 
предшколско васпитање и 

образовање“ 

19.05.2021. Град Крагујевац Записник,фот
ографије 

Договорене 
активности за 

наредни период 

- Састанак у вези завршних 
активности у оквиру онлајн 

курса „Живети различитости у 
вртићу“ 

24.05.2021. ЦИП- центар Сертификати,
видео снимак 

Одржан састанак 

- Обележавање дана породице Мај 2021. Вртић „Невен“ и „Колибри“ Презентације,
фотографије 

Обележен дан 
породице 

- Тим за подршку социјалној 
инклузији деце у систем 

предшколског васпитања и 
образовања 

25.05.2021. Јелена Аритоновић Записник Одржан тим 

- Радионице „Малци – зналци“ мај 2021. Васпитачи ОШ „Ђура 
Јакшић“, „Трећи 

крагујевачки батљон“, 
„Живадинка Дивац“ и 
„Доситеј Обрадовић“ 

Извештаји,фо
тографије 

Одржане радионице 

- Приказ рада радионица 
„Малци – зналци“ – учешће на 

активу ЧППП-а 

мај 2021. Мирјана Глишовић,Зорица 
Игњатовић 

Презентација,
фотографије 

Чланови Актива 
упознати са радом 

радионица 

- Прикупљање података о 
долазности ромске  деце 

До 5. у 
месецу 

Координатор Тима за 
подршку социјалној 

инклузији деце у систему 
предшколског образовања 

и васпитања 
ЈеленаАритоновић, 

Извештаји Увид у долазност 
ромске деце 
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васпитачи, чланови Тима 

- Завршне приредбе мај 2021. Реализатори радионица 
„Малци – зналци“ 

Фотографије,
видео снимци 

Одржане приредбе 

 
У септембру 2020. формиран  је Тим за подршку социјалној  инклузији деце у систем предшколског васпитања и 
образовања. Чланови тима су представници , по један из сваког вртића, као и реализатори и учесници пројеката 
који се реализују кроз овај тим. У септембру су одржани и састанци са представницима Ромске популације и у 
сарадњи са њима је организован и обилазак  свих простора у којима бораве деца из маргинализованих 
група,приликом које су подељени и бесплатни уџбеници које је обезбедилаорганизација ,,Романипен“. 
У септембру су организовани и припремни састанци за пројекте који ће се реализовати у току радне 2020. - 2021. , 
а то су : 
,,ПРИМЕНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЦУ И ПОРОДИЦЕ -СНАЖНИ ОД ПОЧЕТКА-ДАЈМО ИМ КРИЛА“ 

Предшколска установа је реализовала радионице  са са децом и њиховим породицама узраста од 2 до 6 
година у сарадњи са ЦИП-Центром за интерактивну педагогију,  уз подршку Светске Банке и Фондације за 
отворено друштво. Кроз овај пројекат укључена је 41 породица са којима је радило пет васпитача од октобра до 
фебруара месеца, док други део пројекта настављамо од марта месеца до јуна где ћемо укључити још породица 
која Светска банка буде изабрала.У оквиру овог пројекта организоване су и тре обуке које су допринеле повећању 
компетенција васпитача. Први део реализације пројекта је завршен , састанком који је одржан 24.05.2021. ,свих ПУ 
које учествују у пројекту и договорено је да се у току летњег периода ради припрема за другу фазу пројекта која 
започиње од 20.09.2021. 
,,КРОЗ ИГРУ  И ДРУЖЕЊЕ ДО ПРАВИЛНОГ РАЗВОЈА-ПОДРШКА ИНКЛУЗИЈИ РОМСКЕ ДЕЦЕ  У  СИСТЕМ 
ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА“ 

НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА-Град Крагујевац(  Министарство просвете науке и технолошког развоја ) 
Планирани почетак и завршетак пројекта: од 01.09.2019.до 31.08.2022. 
Локални партнери на пројекту – ПУ,,Ђурђевдан, ПУ „ Нада Наумовић“,Дом Здравља Крагујевац,Центар за 
социјални рад „ Солидарност“ Крагујевац,ОКЗ „ Романипен“ 
Кроз овај пројекат укључено је 20 породица са којима одрађујемо on-line активности. Оn-line активности су 
реализоване до јуна 2021. У оквиру пројекта одржавани су састанци пројектног тима на нивоу града, на којима смо 
извештавали о реализованим активностима и договарали се о предстојећим активностима. 
 
ПРОЈЕКАТ –,,ЗАЈЕДНО ОД РАНОГ УЗРАСТА ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ“ 

Носилац пројекта-Град Крагујевац(Стална конференција градова и општина-национална асоцијација 
локалних власти)Партнери- ПУ,,Ђурђевдан,, ОКЗ,,Романипен“ , Град Крагујевац,ОШ “Наталија Ната Недељковић“. 
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Кроз овај пројекат реализовано је пет Webinara (20 учесника) и одрађен је сет активности на тему 
интеркултуралности. Одржана је завршна конференција у скупштини града Крагујевца. 
Пројектима и другим активностима , пружена је подршка деци и њиховим породицама како оних који су укључене, 
тако и онима које нису укључене  у систем предшколског васпитања и образовања кроз радионице „Малци – 
зналци“ (12-оро деце ). Координатор тима је учествовао на састанцима мобилног тима на нивоу града Крагујевца. 
Чланови тима су били носиоци израде социјалне карте Установе која је израђена у октобру 2020. 

Свој рад чланови тима су презентовали на Активу припремног  предшколског узрастау октобру 2020. и у 
априлу 2021. ,а у децембру 2020. чланови Тима били су носиоци хоризонталне размене на нивоу установе.. 
Такође и ове године је настављена реализација  укључивања деце која нису обухваћена системом ВОР-а  кроз 
радионице ,,Малци –зналци,,које се реализују на четри локације. 

Такође су организоване и хуманитарне акције. Кроз све активности Тима остварена је одлична сарадња са 
институцијама града Крагујевца и  организацијама. 

Састанци Тима су редовно одржавани уз присуство пом.дир.за педагошки рад ,и на којима се детаљно 
извештавало о реализацији пројеката и других активности тима,као и планирање предстојећих активности. 
Чланови тима , као и други учесници су због тренутне епидемиолошке ситуације унапредили своје дигиталне 
компетенције радом преко разних интернет платформи. 

Чланови Тима су у својим радним јединицама заједно са осталим васпитачима реализовале радионице на 
тему ,,Једнаки, а различити“,  а узели смо и учешће на ликовном конкурсу са истом темом, који је органозовала 
ПУ,,Полетарац“ из Оџака. 

 
 

Извештај подноси 
Јелена Аритоновић, 

координатор Тима за подршку социјалној инклузији деце у систем предшколског васпитања и образовања 
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4.19. Годишњи извештај рада Tима за реализацију пројекта „Подршка, не перфекцији“ – фондација Новак 

Ђоковић 

РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 
ТЕХНИКЕ 

ПРАЋЕЊА 
КРИТЕРИЈУМИ УСПЕХА  

- Донација књига 
ЧППП од стране 
Фондације Новак 

Ђоковић 

20.10.2020. и 
22.10.2020. 

Фондација Новак Ђоковић и 
Координатор тима за 
реализацију пројекта 

„Подршка не перфекција“ 
Фондације Новак Ђоковић- 

Дејана Томић. 

Извештај и 
фотографије на 
сајту установе и 

фејсбук страници 
установе 

„Ђурђевдан“ 

Обогаћене библиотеке за 
децу четворочасовног 

припремног предшколског 
програма, „Ђура Јакшић“, 

Ердеч, Маршић и 
Страгри. 

- Упознавање са 
планом рада тима и 

договор о 
презентацији 

пројекта. 
 

28.10.2020. Координатор тима- Дејана 
Томић; Фацилитатор Иван 

Недељковић-психолог; 
Помоћник директора за 
педагошки рад-Милена 
Којић; Чланови тима. 

Извештај Конструисан тим, подела 
улога, размена искуства и 

договор о раду. 

- Извештавање о 
броју родитеља 
пријављених за 

учешће у пројекту 
путем вибер групе. 

Подсећање на 
обавезе и 

одговорности 
чланова тима. 

06.11.2020. Координатор тима- Дејана 
Томић, Помоћник директора 
за педагошки рад- Љиљана 

Јоргић, Психолог- 
Александра Пајевић, 

Чланови тима. 

Извештај Јасна улога чланова тима 
и јачање њихових 

компетенција.Помоћ 
радотељима за 

укључивање у пројекат 
преко сајта фондације 

Новак Ђоковић. 

 
Четврти циклус радионица – пројекта „Подршка, не перфекција“ организован је онлајн преко вибер групе. У 

пројекту су учествовали фацилитатори и пријављени  родитељи (чији је избор вршила фондација) без учешћа 
чланова тима (васпитача) и деце, због епидемиолошке  ситуације изазване ковидом 19. Након овог циклуса није 
планиран ни одржан следећи од стране фондације. 

Подносилац извештаја: 
Дејана Томић,  
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координатор Тима за реализацију пројекта „Подршка, не перфекција“ фондације Новак Ђоковић  
 

4.20. Годишњи извештај рада Тима за подстицајно родитељство 
 

Пројекат „Подстицајно родитељство кроз игру“заједно спроводе UNICEF, СКГО Конзорцијум институција и 
организација који чине Градски завод за јавно здравље Београд, Републички институт за социјалну заштиту, Савез 
удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Хармонија – Центар за подршку раном развоју и 
породичним односима као и институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, уз 
финансијску подршку Фондације ЛЕГО. 

У оквиру пројекта „Подстицајно родитељство кроз игру“ у периоду од 08. 12. до 12. 12. 2020. године 
реализована је обука „Чувајмо родитеља, негујмо родитељство“ путем „Zoom“ платформе. Обуци су 
присуствовале: Ана Живковић, медицинска сестра – васпитач РЈ „Колибри“, Весна Ранковић, медицинска сестра 
васпитач РЈ „Зека“ и Александра Пајевић, стручни сарадник психолог. Након обуке, уследила је супервизија која се 
реализује два пута месечно путем „Zoom“ платформе са циљем праћења имплементације обуке у раду са 
родитељима и стартељима. У наредном периоду постављен је циљ испитивања корисности – ефеката 
интервенција у оквиру програма „Брига за родитеље и старатеље“. 
 У марту месецу, Бранкица Стојковић, медицинска сестра – васпитач РЈ „Шврћа“ и Ана Живковић, 
медицинска сестра – васпитач РЈ „Колибри“ су одабране као тренери за интерсекторски Програм подстицајно 
родитељство кроз игру, јачање компетенција практичара за подршку родитељима и старатељима деце на раном 
узрасту у систему здравља, предшколског образовања и васпитања и социјалне заштите. 

Пројекат „Подстицајно родитељство кроз игру“ има за циљ да ојача мрежу интегрисане подршке у области 
раног развоја деце кроз унапређење квалитета услуга подршке деци на раном узрасту, њиховим родитељима и 
старатељима. 

Из Предшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевац петнаест полазника је прошло обуку за програм 
„Подстицајно родитељство кроз игру“ која се састоји из уводног и четири едукативна модула:  

1. „На игри темељена искуства учења“; 

2. „Разиграни родитељ“; 

3. „Приступ и начин рада са породицама“. 

4. „Интеграција садржаја 1, 2 и 3“. 
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Едукативни модули су обрађивани кроз три начина рада:  

1. Видео материјали – свим учесницима су били доступни видео материјали за сваки од три модула; 

2. Индивидуални рад – поред видео обуке учесницима су били доступни и материјали за лични рад у форми 

радних свезака које прате видео материјал; 

3. Групне дискусије – кроз дискусионе и интерсекторске групе које су се реализовале уживо. 

 
У септембру месецу планира се наставак активности Подстицајног родитељства кроз игру.  
 
 

Подносилац извештаја: 
Алексаднра Пајевић, стручни сарадник – психолог 
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4.21. Годишњи извештај Тима за израду и праћење реализације годишњег плана 

 
 Праћење реализације Годишњег плана рада Предшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевац одвијало се у 

складу са Општим основама предшколског програма и континуиранје процес у функцији унапређивања васпитно 

образовне праксе. 

 

АКТИВНОСТ 
(циљ) 

НАЧИН РАДА 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

УКЉУЧЕНЕ ОСОБЕ ДОКУМЕНТА-ЦИJА 

Праћење реализације 
годишњих планова вртића, 

стручних сарадника и 
сарадника, актива, тимова, 

ПК, В-О већа, Савета 
родитеља 

Састанак-увид у 
планове и 
извештаје 

Тромесечно 
Децембар, 

Март, 
Јун 

Директор, помоћник 
директора за 

педагошки рад, 
тсручни сарадници 

Шестомесечни и 
годишњи извештај о 

остварености Годишњег 
плана рада ПУ 

„Ђурђевдан“ за радну 
2020/2021. годину 
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5. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ САРАДНИКА И САРАДНИКА 

5.1. Годишњи извештај о раду стручног сарадника – психолога 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ТЕХНИКЕ 
ПРАЋЕЊА 

КРИТЕРИЈУМИ 
УСПЕХА 

Израђен Акциони 
развојни план за 
радну 2020/2021. 

годину 

Септембар 2020. 
године 

Директор, пом. дир. 
за педагошки рад, 
педагог и психолог 

Записници Израђен акциони 
развојни план и 

развјни циљеви су 
имплементирани у 
планове Актива, 

Тимова 

Учествовање у 
изради годишњег 
плана Установе и 
његових појединих 

делова 

Септембар 2020. 
године 

Директор, пом.дир.за 
педагошки рад, 

педагог и психолог 

Записници са ВОВ-а 
и Управног одбора 

Израђен Годишњи 
план рада Установе 
за радну 2020/2021. 

годину 

Припремање и 
израда плана посете 
психолога васпитно-

образовним 
активностима у 

Установи 

Октобар 2020., 
јануар 2021. године 

Директор, пом.дир. 
за педагошки рад, 
педагог и психолог 

План посете Израђен план посете 
васпитно-

образовним 
активностима у 
предшколској 

установи, 

Израда месечних 
планова психолога 

У периоду од 
септембра 2020. 

године до августа 
2021. године 

Психолог Планови психолога Израђени месечни 
планови 

Израда плана 
стручног 

усавршавања и 

Септембар 2020. 
године 

Психолог План стручног 
усавршавања 

Израђен план 
стручног 

усавршавања 
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професионалног 
развоја 

Систематско 
праћење и 

вредновање 
васпитно-образовног 
рада (напредовања 

деце) 

Етапно током године Психолог, педагог Књига рада стручног 
сарадника, извештај 

психолога 

Квалитетни увиди у 
процес напредовања 

деце 

Праћење и 
вредновање примене 

мера 
индивидуализације 

Новембар 2020 – 
август 2021. године 

Психолог, педагог Књига рада стручног 
сарадника, извештај 

психолога, План 
индивидуализације, 

Видљиво 
напредовање деце у 

складу са ПИ-е 

Учешће у изради 
шестомесечног и 

годишњег извештаја 
о раду Установе 

Фебруар, август 
2021. године 

Помоћник директора 
за педагошки рад, 

психолог 

Шестомесечни и 
Годишњи извештај о 

раду Установе 

Израђен 
Шестомесечни и 

Годишњи извештај о 
раду установе 

*Упознавање са 
Правилником о 

ближим условима за 
оснивање, почетак 
рада и обављање 

делатности 
предшколске 

установе. 

Јануар 2021. године Помоћник директора 
за педагошки рад и 
стручни сарадници 

Записник са састанка 
Тима за 

самовредновање 

Запослени су 
упознати са 

Правилником о 
ближим условима за 
оснивање, почетак 
рада и обављање 

делатности 
предшколске 

установе. 

*Анализа постојећег 
заједничког простора 

и простора на 
отвореном 

Фебруар, јун 2021. 
године 

Помоћник директора 
за педагошки рад, 

стручни сараданици 

Извештаји након 
посета радних 

јединица 

Извршена је 
заједничка анализа 
постојећег простора 

*Подршка приликом 
организовања 

хоризонталног учења 
и стручног 

Септембар 2020 – 
август 2021.године 

Васпитачи, стручни 
сарадници, пом. дир. 

за педагошки рад 

Записници, 
материјали, 

презентације 

Квалитетна анализа 
и дискусија 
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усавршавања на 
нивоу Установе кроз 

примере 
инспиративне праксе 

на нивоу сваког 
вртића 

*Пружање подршке 
васпитачима 

приликом израде 
нових сценарија у 

складу са потребама 
и интересовањима 

родитеља. 

Септембар 2020. 
године-август  2021. 

године 

Васпитачи, мед. 
сестре васпитачи,  
стручни сарадници 

Материјали, 
синопсиси, извештаји 

Израђени су 
материјали у складу 

са потребама 
родитеља 

Учествовање у 
изради педагошког 

профила и ИОП-а за 
децу којима је 

потребна додатна 
подршка (члан мини 

Тио тима) 

Септембар, 
новембар 2020. 

године 

Психолог и педагог Педагошки профили Израђени педагошки 
профили 

Праћење дечјег 
развоја и 

напредовања 

Септембар 2020. 
године-август 2021. 

године 

Психолог Документација и 
извештаји психолога 

Деца напредују и 
користе своје 
потенцијале 

*Учестовање на 
општим и тематским 

родитељским 
састанцима на нивоу 
вртића или установе 

Септембар 2020. 
Године, март 2021. 

одине 

Психолог и 
васпитачи 

Записници са 
родитељских 

састанака 

Родитељи су 
присуствовали на 

родитељским 
састанцима 

Саветодавни рад са 
родитељима, 

односно 
старатељима деце 

(психолошко 

Септембар 2020. 
године-август 2021. 

године 

Психолог Документација 
психолога 

Родитељима, 
старатељима је 

пружена психолошка 
подршка у раду са 

децом 
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саветовалиште) 

Пружање подршке 
јачању васпитачких 

компетенција у 
областима: 

комуникација и 
сарадња, 

конструктивно 
решавање 

проблемских 
ситуација, сукоба и 
проблема, развоју 
личности детета 

Септембар 2020. 
године-август 2021. 

године 

Психолог Документација 
психолога, записник 

са састанка Тима 
ментора 

Васпитачима је 
пружена квалитетна 

подршка у јачању 
васпитачких 
компетенција 

Сарадња са 
директором, пом. 
дир.за педагошки 
рад и стручним 
сарадницима на 

припреми 
докумената установе 

Септембар 2020. 
године 

Психолог, пом. дир. 
за педагошки рад, 
педагог, директор 

Документација 
психолога 

Израђена документа 
Установе 

Сарадња са другим 
стручним 

сарадницима на 
нивоу града 

Септембар 2020. 
године-август 2021. 

године 

Психолог Документација 
психолога 

Остварена је 
квалитетна сарадња 

са стручним 
сарадницима 

Сарадња са 
педагогом 

Свакодневно Психолог, педагог Документација 
психолога, 

записници са 
састанака 

Остварена је 
квалитета сарадња 

са педагогом 

Учешће у раду 
Васпитно-образовног 

већа, Педагошког 
колегијума 

Септембар 2020. 
године-август 2021. 

године 

Психолог Записници са 
састанака Васпитно-
образовног већа и 

Педагошког 
колегијума 

Квалитетна размена 
на ВОВ-у и 

Педагошком 
колегијуму 
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Учествовање у раду 
Стручног актива за 

развојно планирање 

Септембар 2020. 
године-август 2021. 

године 

Психолог Записници са 
састанака Стрчног 
актива за развојно 

планирање 

Подршка 
спровођењу 

развојних циљева за 
области васпитно-

образовни рад, 
подршка деци и 

породици, 
професионлна 

заедница учења 

Учествовање у раду 
тимова (Тим за 

инклузивно 
образовање, Тим за 

заштиту од 
дискриминације, 

насиља, 
злостављања и 
занемаривања, 

**Тим за 
самовредновање) 

Септембар 2020. 
године-август 2021. 

године 

Психолог и 
координатори тимова 

Записници са 
састанака Тимова 

Тимовима је пружена 
подршка и остварена 

је квалитетна 
сарадња 

Сарадња са Центром 
за социјални рад 

Септембар 2020. 
године-август 2021. 

године 

Представници 
институција и 

психолог 

Документација 
психолога 

Остварена је 
успешна сарадња са 

ЦСР-ом 

*Посета ПУ 
„Раковица“ језгру 

промене 

26. 05. 2021. године Помоћник директора 
за педагошки рад, 

стручни сарадници, 
васпитачи 

Фотографије, 
извештај након 

посете 

Анализа, примена и 
размена искустава 

инспиративне праксе 
Основа програма 

Вођење 
документације 

Свакодневно Психолог Документација 
психолога 

Редовно и ажурно 
вођење 

документације 
психолога 

Праћење стр. 
литературе, 

Септембар 2020. 
године-август 2021. 

Психолог Стручна литература, 
потврде, 

Усавршавање 
компетенција 
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учествовање у 
активностима Актива 
педагога и психолога 

похађање 
планираних и 

понуђених 
акредитованих 

семинара 

године сертификати психолога 

Вредновање 
сопственога рада 

Фебруар, август 
2021. године 

Психолог Извештај о раду 
психолога, књига 

рада, месечна 
евалуација 

Израђен 
шестомесечни и 

годишњи извештај 

 

 

У септембру месецу у складу са дописом Министарства просвете науке и технолошког развоја од 

17.08.2020. године, број: 610-00-00677/2020-07 посебна пажња посвећена је изради Оперативног плана 

организације и остваривања васпитно-образовног рада са децом у 2020/2021. години.На основу анализе рада 

Предшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевац у периоду од 01.04.2020. године до 11.06.2020. године и пројекције 

могућих алтернативних сценарија у погледу укупне организације и начина рада установе, Предшколска установа 

„Ђурђевдан“ Крагујевац донела је три модела функционисања(Рад Предшколске установе „Ђурђевдан“ 

Крагујевац у пуном капацитету,Рад Предшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевац у ограниченом капацитету, 

Прекид остваривања непосредног рада са децом Предшкослке установе „Ђурђевдан“ Крагујевац у одређеном 

временском периоду) који су се у зависности од актуелне епидемиолошке ситуације примењивали. Затим, 16. 09. 

2020. године стручни сарадник – психолог је у сарадњи са директором Установе и руководиоцем РЈ „Чуперак“ 

посетила Пертинијеве дане дидактике у Београду са циљем обележавања тридесет година постојања компаније 

Пертини и упознавања са новитетима компаније.  

Почетком радне године, стручна подршка посвећена је Тиму за подршку социјалној инклузији деце у систему 
предшколског васпитања и образовања са циљем израде социјалне карте за сваку јаслену, васпитну и 
предшколску групу Предшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевац.  

У периоду од 05. 10. до 09. 10. 2020. године стручни сарадник –психолог је опсервирала четворочасовну 
припремно предшколску групу РЈ „Зека“ и пружала је стручну подршку васпитачици С.П., дечаку В.Р. и мајци Т.Р. 
са циљем лакше адаптације детета на нову групу и окружење. Затим, у месецу октобру стручни сарадник – 
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психолог узела је активно учешће у Тиму ментора за израдом презентације на тему „Дилеме и страхови 
приправника, могући начини превазилажења“. У складу са Годишњим планом рада Предшколске установе 
„Ђурђевдан“ Крагујевац за радну 2020/2021. годину, на састанку Педагошког колегијума 29. 10. 2020. године у 
сарадњи са директорком Установе реализована је дискусија на тему „Зашто промене доживљавају (не)успех. 

У протеклом периоду стручни сарадник – психологје остварила сарадњу са представницима локалне 
заједнице-Радио телевизија Крагујевац. Изјава за Радио телевизију Крагујевац, 03. 11. 2020. године реализована 
је на тему „Дечији цртежи“. Затим, 07. 12. 2020. године на тему „Новогодишњи празници у доба пандемије Ковид – 
19“, 09. 02. 2021. године на тему „Сневање и снови код деце“,као и 02. 06. 2021. године на тему „Самопоуздање 
код деце“. 

У периоду од 08. 12. до 12. 12. 2020. године реализована је обука „Чувајмо родитеља, негујмо 
родитељство“ у оквиру пројекта „Подстицајно родитељство кроз игру“.Пројекат заједно спроводеUNICEF, 
СКГО, Конзорцијум институција и организација који чине Градски завод за јавно здравље Београд, Републички 
институт за социјалну заштиту, Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Хармонија – 
Центар за подршку раном развоју и породичним односима као и институте за психологију Филозофског факултета 
Универзитета у Београду, уз финансијску подршку Фондације ЛЕГО. 

Након обуке, уследила је супервизија која се реализује два пута месечно путем „Zoom“ платформе са 
циљем праћења имплементације обуке у раду са родитељима и стартељима. Затим, у децембру месецу 
активности стручног сарадника – психолога у сарадњи са члановима Тима за заштиту од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања, усмерене су на израду: Програма заштите од насиља, злостављањаи 
занемаривања, Програма заштите од дискриминације и допуну Предшколског програма Предшкослке установе 
„Ђурђевдан“ Крагујевац наведеним програмима. 

Саветница спољна сарадница Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемарива 
Татјана Колић је 11. 02. 2021. године посетила Предшколску установу „Ђурђевдан“ Крагујевац са циљем пружања 
подршке Тиму за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.  
 У складу са Годишњим планом рада Предшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевац за радну 2020/2021. 
годину, стручни сарадници, директор и помоћник директора за педагошки рад израдиле су план посете вртићима. 
Циљ посета био је стицање увида у физичку и социјалну средину поводом почетка Нових основа програма „Године 
узлета“. Посете свим вртићима Предшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевац реализоване су у периоду од 12. 
01. до 12. 02. 2021. године. 
  У марту месецу стручни сарадник-психолог је у сарадњи са помоћником директора за педагошки рад 
операционализовала активности у оквиру пројекта„Предшколска онлајн заједнице учења-учимо и мењамо праксу“.  
  У периоду од 06. 04. до 13. 05. похађана је онлајн обука за имплементацију нових Основа програма „Године 
узлета“. У циљу информисања свих актера Предшколке установе „Ђурђевдан“ Крагујевац сачињена су 
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обавештења за родитеље, Савет родитеља и медије како би се правовремено упознали са променама у ПВО. 
Током јуна месеца стручни сарадник-психолог је од стране специјализоване издавачке куће Синапса едиције 
добила понуду да ПУ „Ђурђевдан“ учествује у великом пројекту електронске стандардизације три психолошка 
упитника. Након сагласности Савета родитеља и Управног одбора у пројекту електронске стандардизације 
психолошких упитника из Предшколске установе „Ђурђевдан“ обухваћено је 80 деце (из сваке узрасне групе по 
четрнаесторо деце).  

Такође, током јуна месеца стручни сарадник је похађала тренингу оквиру програма „Подстицајно 
родитељство кроз игру“. Тренинг је обухватао: уводну обуку/модул, три универзална модула и један модул 
специфичан за сваки сектор (здравствени, сектор социјалне заштите и образовања). Трениг се реализовао у 
оквиру едукативних модула кроз три начина рада: видео материјали, индивидуални рад и групне дискусије.  
 У другој половини месеца јуна реализована је прва менторска посета Установи са циљем примене нових 
Основа програма „Године узлета“. Током састанка дефинисано је да стручни сарадник - психолог буде носилац 
промена у вртићу „Невен“ као и у другим вртићима нејезгрима промене. 

У јулу месецу стручни сарадник - психолог похађала је дводневну обуку „СНОП“–Стручни сарадник као 
носилац промене ПУ. Програм је настао у оквиру пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“, 
МПНТР и Светске банке. Развијен је на Институту за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду, 
а акредитован је као програм обуке од јавног интереса МПНТР-а. Усавршавање знања, вештина и умења након 
обуке представљаће веома значају основу за имплементацију нових основа програма „Године узлета“. 

 
Подносилац извештаја: 

Александра Пајевић, стручни сарадник – психолог 
 

г



 
Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске Установе „Ђурђевдан“ Крагујевац за радну 

2020/2021. годину 

225 
 

 

5.2. Годишњи извештај о раду стручног сарадника - педагога 

Стручни сарадник – педагог: Бранка Станојевић 

РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ТЕХНИКЕ 
ПРАЋЕЊА 

КРИТЕРИЈУМИ 
УСПЕХА  

ОПШТА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

31.08.2020. Стручни сарадник Радна књига Континуитет у раду 

1. Учешће у усвајању 
Годишњег извештаја и Плана 

установе 

08.09.2020. Педагошки 
колегијум 

Радна књига и 
извештаји 

Одржан састанак, 
предлози и сугестије 

за ревидирање 

 10.09.2020. Васпитно-
образовно веће 

Радна књига и 
извештаји 

Одржан састанак 

2. Подршка Тимовима 
васпитача у конституисању и 

координирању 
 

3. Учешће у изради планова, 
ревидирање планова и тема из 

Планова стручних органа 
 

4. Учешће у планирању 
стручног усавршавања и обука 

васпитача на нивоу 
предшколске установе 

 
5. Члан Тима вртића „Цицибан“ 

 
6. Стручни сусрети 

мед.сестара- Уређење 
простора 

 
7. Педагошки колегијум у 

25.09.2020. 
29.09.2020. 

 
 

21.09.2020. 
28.09.2020. 

 
 

23.09.2020. 
 
 
 
 

02.10.2020. 
 

15.10.2020. 
 
 
 

23.10.2020. 

Тим „Кључић“, 
 

Тим „Инфо-
центар“, 

 
Тим за 

самовредновање- 
онлајн, 

 
Тим ментора, 

 
Актив свих узраста 

– онлајн, 
 

Састанак Тима, 
 

Чланови 
педагошког 
коегијума, 

 

Радна књига и 
извештаји, 
Записник, 

Документи, 
Презентација и 

еваулација, 
Записници, 

 
 

Конституисан Тим и 
Активи и представљен 

план рада 
 

Представљен план 
будућих активности 

Пројектно планирање, 
постепено 

анализирање корака 
акционог истраживања 

Указала сам на 
нелогичности 

усвојеног Годишњег 
плана и оперативног 

Развојног плана, 
неусаглаженост и 

нејасноће 
Договор о начину 

дањег рада и сарадњи 
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вртићу „Цицибан“ 
 

8.Састанак са координаторима 
актива, договор о наћину рада 

у наредном периоду 
 

9.Састанак чланова Актива за 
развојно планирање 

 
10.Састанак Актива јасленог 

узраста 
 

11.Састанак чланова Тима за 
подршку и развој квалитета 

рада Установе 
 

12. Педагошки колегијум 
 

13.Дана 11.01.2021. добили 
смо нове документе – 

Припремно предшколски 
програм и Предшколски 

програм –децембар 2020. 
 

14. Представљање 
презентације „Пројектно 

планирање у вртићу“ 
 

15. Посета вртићима „Чуперак“ 
„Колибри“, „Шврћа“, „Цицибан“ 

 
16. Састанак Тима за 

квалитет- онлајн 

 
 

19.11.2020.-
онлајн 

 
 

25.11.2020. 
 
 

09.12.2020. 
 
 

18.01.2021. 
 
 

26.01.-27.01. и 
08.02.2021. 

 
09.02.2021. 

 
08.02.2021. 

 
 

10.02.2021. 
 
 
 

19.02.2021. 
 

март, април, мај, 
јун 

 
јун- август 

Координатори 
актива и стручни 

сарадници, 
 

педагози и 
психолог, 

 
помоћник 

директора за 
васп.обр.рад, 

 
Чланови Тима, 

 
Стручни 

сарадници, 
 

директор, 
 

Тим ЧППП и 
предс.тима за 
соц.инклузију 

 
Тим вртића 
„Цицибан“ 

 
Чланови Тима 

 
Координатор, 

 
Чланови Актива 

 
Чанови Тима 

ментора 

 
Усглашивње ставова 

око начина рада 
Упознавање са темом 

рада Тима за ране 
интервенције 

 
Предлози чланова 

тима за израду 
акционог плана за 

јачање квалитета рада 
установе 

 
Пример сарадње 

Тимова 
 

Допуна постојећег 
Предшколског плана, 

пројектима који се 
реализују у Установи, 
Саветовалиштем за 
децу и родитење у 
езбедност деце и 
заштиту деце од 
насиња.вртићу 
„Чуперак“, као и 

допуна активностима 
за Конструктивна 

критика и заједничко 
учење 

 
Увид у рално стање, 

организација 
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17. Састанак са 

координатором Тима ментора 
 

18.Састанак Актива јасленог 
узраста 

 
19. Састанак Тима ментора-

„Колибри“ 
 

20. Састанци- Педагошки 
колегијум, Активи јасленог 

узраста, Активи узраста од 3-
5,5год, састанак Тима за 
квалитет еада Установе, 

састанак Тима за 
самовредновање, интерни 

састанци са стручним 
сарадницима и пом.дир.за 

васп.образ.рад. 
Редовни састанци са Тимом 

вртића „Цицибан“, 
Састанак са координаторима 
задуженим за праћење обуке 

Нових основа програма. 
 

Педагошко инструктивни рад 
са реализаторима ВОР-а 

 
реализатори 

васп.обр.рада 
 
 

васп.обр.рада, 
Усвојен Акциони план 

 
Договор око припреме 

предстојеће 
хоризонталне 

размене, 
 

Реализација 
активности по 

Годишњем плану, 
Припрема за 

организацију група 
полазника обуке и 
мапирање вртића, 
Планирање начина  
израде и садржаја 

Годишнјег извештаја и 
Годишњег плана, 

усаглашавање 
активности из азвојног 
плана и промена које 

нам предстоје од 
01.09.2021. кроз 

инплементацију Нових 
основа програма. 

 
Успешне припреме за 

почетак увођења 
Нових основа 

програма 

ПРАЋЕЊЕ ПЛАНИРАЊА И ЕВАУЛАЦИЈЕ ВАСП.-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

1. Послови пријема и септембар- Васпитачи, стручни Радна књига, Посета групама деце 
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адаптације деце у установу октобар 2020. сарадници, 
родитељи, рад 

онлајн 

листе праћења 
деце 

у вртићима, онлајн 
контакт 

2. Васпитно-образовни процес 
на принципима интегрисаног 
курикулима, вртић „Цицибан“ 
Подршка тиму васпитача у 
развоју пројеката на нивоу 
васпитних група и вртића 

септембар-
октобар 2020. 

 
септембар2020

.-децембар 
2020. 

Васпитачи, стручни 
сарадник, педагог 

Радна књига, 
књига рада 
васпитача, 
портфолио 

вртића 

Истраживачки процес 

3.Индивидуализација и 
инклузија 

 
- Помоћ и подршка детету у 

вртићу „Зека“, које има 
специфичне развојне потребе. 

 

септембар 
2020. 

 
13.10.2020. 

 
 

Васпитачи, стручни 
сарадник, педагог, 
психолог, ТИО-тим 

Директор, 
дефектолог, 

психолог, педагози, 
васпитач групе и 

руководилац 
објекта 

Листе праћења, 
бележке о деци 

Записник, 
белешка 

Сарадња, размена, 
подржка деци и 

породици 
Предлог пружања 
подршке детету у 

сарадњи са 
родитењем, 

дефектологом 
 

4. Планирање и документовање 
дечије игре, сарадња са 

породицом у креирању процеса 
плањирања и реализације 

васп.образ.рада- онлајн 
 

-Уређење дворишта вртића 
„Цицибан“ 

-Реализација активности 
„Јесења прича“ 

-Онлајн састанак тима вртића 
„Цицибан“, по предлогу чланова 

- Тим за заштиту од насиља 
Састанак Педагошког 

колегијума 

Септембар2020
.-децембар 

2020. 
 

03.10.2020. 
 

26.10.2020. 
 

28.11.2020. 
 

10.12.2020. 
 

30.11.2020. 
 
 

Васпитачи вртића 
„Цицибан“, стручни 

сардник педагог 
Васпитачи и сви 

запослени у вртићу 
„Цицибан“, 

Васпитачи и деца 
вртића „Цицибан“, 
Васпитачи вртића 

„Цицибан“ и 
педагог 

Стручни срдници и 
координатори 

актива, као чланови 
Педагошког 

Белешке, 
портфолија, 
презентација 
„Породични 

дневник“ 
 

Видео запис и 
фотографије 

Видео запис и 
фотографије 

Записник 
 

Записник 

Покушај примене 
елемената акционог 

истраживања и 
стварања курикулума 

кроз пројектно 
планирање 

Уређено двориште 
 

Еваулција пројектног 
планирања 

Мишљење о датом 
предлогу, тим вртића 

„Цицибан“ 
 

Представљање 
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-Састанак Тима ментора, онлајн 
 

 
 

колегијума 
 

Чланови Тима 
ментора 

извештаја рада, 
размене и сарадње 

Тима за подршку 
социјалнојинклузији и 

Тима ЧПП, као 
пример сарадње 
Форма округлог 
стола- на тему- 

Дилеме и стрепње 
приправника. 
Презентација 

психолога А.Пајевић 

5. Праћење кроз 
документовање 

    

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Хоризонтална размена- Поступци, 
технике планирања, праћења  

документовања и вредновања у 
развијању програма уважавања 

различитости 
 

Хоризонтална размена-„Развој 
детета кроз холстички приступ“, 
„Стратегија учења деце, измене 
садржаја у развијању васпитно-

образовног процеса“ 
онлајн 

23.11.2020. 
 
 
 
 
 

27.11.2020. 

Активи свих 
узраста, Тим за 

заштиту од 
ДНЗЗ, Тим за 

социјалну 
инклузију 

 
Тим за ране 

интервенције 

Записник 
 
 
 
 
 

Записник 

Примери планирања, 
приступи праћења и 

документовања у 
раду са децом у циљу 
развијања програма 

уважвања 
различитости 

 
Примери стратегије 

учења деце 

Хоризонтална размена- 
Препознавање потреба деце и 

породице за ране интервенцује“, 
онлајн 

19.11.2020. Тим за ране 
интервенције и 

тим јасленог 
узраста 

Записник Тима 
за 

професионални 
разој 

Подршка деци и 
породици, кроз Тим 

за ране интервенције 

Онлајн- „Дилеме и страхови 
приправника- Могући начини 

26.11.2020. А.Пајевић, 
психолог, 

Записник, 
Записник  тима 

Полазиште, анкета 
почетника и 
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превазилажења“ приправници и 
почетници, 

ментори 

за 
професионални 

развој 

приправника од 
стране ментора 

Презентација за хоризонталну 
размену Тима за социјалну 

инклузију- онлајн 
Тема- „Партиципација и 

комуникација деце“ 

21.12.2020. Координатор 
Тима за 

социјалну 
инклузију 

Записник Тима 
за 

професионални 
разој 

Сагледавање 
гледишта о детету, 

партиципација и 
обухват деце 

Хоризонтална размена- „Здравље 
и нега деце“ 

 

18.12.2020. Реализатор Тим 
ПЗЗ 

Записник Добар пример за 
реализацију 

протокола за очување 
здравња и негу деце 

Интерно стручно усавршавање, 
теме онлајн 
Видео обуке: 

1. Социјално-емоционално 
учење деце предшколског 

узраста 
2. Подршка социјално-

емоционалном учењу у 
оквиру васпитно-образовног 

рада са  децом 
предшколског узраста 

3. Дигитални алати у функцији 
професионалног развоја 

4. Подршка добробити и 
резилијентности деце 
предшколског узраста 

5. Васпитавање деце 
предшколског узраста 
пружањем подршке и 

успостављањем правила 
6. Подршка породицама са 

6.02.2020.-
7.02.2020. 

13.02.2020.-
14.02.2020. 

Унутар Тима 
„Цицибан“ 

Потврде Заједница учења, 
Интерна размена 

https://ecec.mpn.gov.rs/?page_id=2914
https://ecec.mpn.gov.rs/?page_id=2914
https://ecec.mpn.gov.rs/?page_id=2914
https://ecec.mpn.gov.rs/?page_id=2920
https://ecec.mpn.gov.rs/?page_id=2920
https://ecec.mpn.gov.rs/?page_id=2920
https://ecec.mpn.gov.rs/?page_id=2920
https://ecec.mpn.gov.rs/?page_id=2920
https://ecec.mpn.gov.rs/?page_id=3001
https://ecec.mpn.gov.rs/?page_id=3001
https://ecec.mpn.gov.rs/?page_id=3038
https://ecec.mpn.gov.rs/?page_id=3038
https://ecec.mpn.gov.rs/?page_id=3038
https://ecec.mpn.gov.rs/?page_id=3384
https://ecec.mpn.gov.rs/?page_id=3384
https://ecec.mpn.gov.rs/?page_id=3384
https://ecec.mpn.gov.rs/?page_id=3384
https://ecec.mpn.gov.rs/?page_id=3584
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Подносилац извештаја 
Бранка Станојевић, 

стручни сарадник - педагог 
 
 
 
 
 

децом предшколског узраста 
из осетљивих група 

-Вебинар- Међународна 
знанствено стручна онлајн 

конференција- Документација и 
документовање 

15.02.2020. „Цицибан“ Радна књига Ново искуство, 
професионални 

развој 

-Шестонедељна обука, Нове 
основе програма-„Године узлета“- 

онлајн 
- „Подршка предшколким 

установама у грађењу квалитета 
праксе,-искуства, отворене 

могућности, партнерства.“- вебинар 
- Васпитање и образовање у 
дигиталном окружењу, онлајн 

конференција 
 
 
 
 

- Припрема синопсиса за 
евалуацију онлајн обуке- интерна 

размена 

април-мај 2021. 
 

20.05.2021. 
 
 
 
 

15.05.2021.год. 
 
 
 
 
 
 

01.06.2021.- 
30.2021. 

„Цицибан“ 
 
 

„Цицибан“ 
 
 
 
 

Онлајн од куће 
 
 
 
 
 
 

У вртићима 
установе по 

плану 

Радна књига 
 
 

Радна књига 
 
 
 
 

Радна књига 
 
 
 
 
 
 
 

Радна књига 
 

Ново искуство, 
професионални 

развој 
 

Размена искуства, 
кроз приказ 2 

плаформе пројекта, 
Инклузивно 
образовање 

Размена искуства са 
професприма, 

ауторима Нових 
основа програма и 

рзултати 
истраживања, 

дигитално окружење 
у ПУ 

 

https://ecec.mpn.gov.rs/?page_id=3584
https://ecec.mpn.gov.rs/?page_id=3584


 
Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске Установе „Ђурђевдан“ Крагујевац за радну 

2020/2021. годину 

232 
 

 
 

Стручни сарадник – педагог: Снежана Малбашић 

РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ТЕХНИКЕ 
ПРАЋЕЊА 

КРИТЕРИЈУМИ 
УСПЕХА 

Учествовање у 
изради годишњег 
плана Установе 

Септембар Директор, пом.дир.за 
педагошки рад, 
педагог и психолог 

Записници Написани Годишњи 
план рада Устснове 
за радну 
2020/2021.год. 

Рад у стручним 
органима установе 
(ПК, Васпитно-
образовно веће, Тим 
за обезбеђивање 
квалитета и 
разв.Установе, Тим 
за самовредновање, 
Тим за подршку 
социјалној инклузији 
деце у систему 
образовања и 
васпитања, Тим за 
професионални 
развој; 

Септембар, 
фебруар, 
2021.године 

Чланови и 
координатори 
тимова и актива, 

Извештаји, 
записници, радна 
књига 

Активно учешће у 
раду тимова и актива 

Праћење квалитета 
васпитно-образовног 
рада и пружање 
стручне подршке 
васпитачима и 
мед.сестрама 
васпитачима 

Септембар, 
фебруар, 2021. 
године 

Помоћник дир.за 
педагошки рад, 
педагог и психолог 

Књига рада стручног 
сарадника 
записници, 
извештаји 

Увид у опремљеност 
и рад васпитача и 
медицинских 
сестара-васпитача 

Сарадња са 
родитељима деце у 

Септембар, фебруар 
2021. године 

Помоћник дир.за 
педагошки рад, 

Радна књига, 
службене белешке 

Саветодавни рад са 
родитељима 
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вртићима кроз 
индивидуалне 
разговоре, 

педагог и психолог 

Вођење педагошке 
документације 

Септембар, фебруар 
2021. године 

Педагог Радна књига Редовно вођење и 
ажурирање радне 
књиге 

Сарадња са 
педагозима и 
психолозима који 
раде у другим 
установама, 
институцијама, 
организацијама од 
значаја за 
остваривање 
васпитно-образовног 
рада и добробити 
деце 

Септембар, фебруар 
2021. године 

Психолози и 
педагози из локалних 
институција и ВО 
Установа, 

Радна књига, 
извештаји и 
записници 

Успостављена 
квалитетна сарадња 
са институцијама као 
и примене нових 
знања у практичном 
раду 

Праћење 
стр.литературе, 
похађање 
планираних и  
понуђених 
акредит.семинара 

Септембар, фебруар 
2021. године 

педагог Стручна литература, 
сертификати, 
потврде 

Усавршавање 
компетенција 
педагога 

 
У периоду од септембра 2020. године до фебруара 2021. године, планиране активности су реализоване уз 

поштовање епидемиолошких мера због неповољне епидемиолошке ситуације Састанци Тимова и Актива 
реализовани су онлајн, у складу са Годишњим планом рада Предшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевац уз 
континуирану сарадњу са помоћником директора за педагошки рад, координаторима тимова и актива и стручним 
сарадницима-. 

Реализовани су саветодавни – инструктивни разговори са васпитачима и медицинским сестрама – 
васпитачима, са циљем пружања подршке у раду са децом уз заједнику сарадњу. 
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Заједничким радом су и родитељи били укључени у пружању подршке деци и реализовању потребних 
активности. Прослеђиван је материјал у циљу унапређивања компетенција и предложене су игре и активности за 
психолошку подршку породици и деци. 

Након обиласка вртића почетком године акценат је стављен на физичку средину (материјали, играчке, 
средства, простор, средина за учење) и социјалну средину (позитивни односи, сарадња, ситуације за интерекцију 
деце различитих група). поводом почетка Нових основа програма „Године узлета, које смо у обавези да 
примењујемо од септембра 2021. године. Запажања од стране стручне службе су прослеђена вртићима уз 
препоруке које ће васпитачи и мед.сестре-васпитачи имплементирати у свом раду. 

Подносилац извештаја: 
Снежана Малбашић, стручни сарадник - педагог 

 
 

5.3. Годишњи извештај рада стручног сарадника - педагога за физичко васпитање 

 

У извештајном периоду стручни сарадник – педагог за физичко васпитање није радила. 
 

5.4. Годишњи извештај рада сарадника за унапређивање превентивно здравствене заштите 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ТЕХНИКА 
ПРАЋЕЊА 

КРИТЕРИЈУМ 
УСПЕХА 

-Урађени оперативни планови сарадње са 
здравственим институцијама, релевантним 

за спровођење ПЗЗ 
-Урађен план здравствено васпитног рада 

-Извршен увид у здравствену 
документацију новопримљене деце и деце 

из ППП 
-Организована исхрана деце на 
дијететском режиму на основу 

документације 
-Ревидирање постојеће дијете и 

септембар -Сарадник за ЈПЗЗ, 
М.Недељковић 

-Мед.сестре на ПЗЗ из 
свих вртића 

-Представници 
здравствених установа 

-Дом здравља 
-ИЈЗ 

-Шеф кухиње 
-Вртић „Цицибан“ 

 

-Здравествени 
прегледи, 

лабораторијске 
анализе, 

посматрање и 
анализа активности 

-Јеловници 
-Извештаји 
-Записници 

 



 
Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске Установе „Ђурђевдан“ Крагујевац за радну 

2020/2021. годину 

235 
 

евидентирање нове 
-Обележен светски дан срца 

-Подељена упутства прве помоћи и 
санитетског материјала у ППП 

-Организована дезинфекција свих вртића 

-Обележен светски дан хране 
-Одржан састанак тима сестара на ПЗЗ 

-Контрола заразних болести и планирање 
против епидемијских мера у вези Ковид-19 
-Инструктивни рад у вези исхране и неге 

деце од 1- 3 године у јаслицама 
-Учествовала у планирању јеловника 

-ДДД послови по индикацијама и 
потребама вртић 

-посета свим групама 4ППП 
(четворочасовци) 

октобар -Вртић „Бубамара“, 
-Све сестре сарадници 

на ПЗЗ, у свим 
вртићима 

-Сестре,васпитачице у 
јаслицама 

-Служба дечје 
стоматологије 

-посматрање и 
анализа активности 

 
-стоматолошки 

прегледи 

-Извештаји 
-Књига рада 

сестара, 
васпитача, 

стоматолошки 
прегледи 

-Обележен светски дан чистих руку 
-Дате инструкције по вртићима и ППг у 

вези превенције ширења Ковид 19 
-Испланиран, заказан и направљен 

распоред за санитарни преглед 
-Организован санитарни преглед радника 

-Учествовала у планирању јеловника 

новембар -Сарадник за ПЗЗ, 
-Сестре и сарадници 
на ПЗЗ по вртићима 

-Институт за ЈЗ, 
служба 

епидемијологије 

-посматрање и 
анализа активности 
-санитарни преглед, 

-брис грла и носа 
-копрокултура 

-Извештаји 
-Здравствени 

извештаји 
-Санитарне 

књижице 

-Организован санитарни преглед за 
раднике који су били у самоизолацији 

-Дато упутство за спровођење протокола 
кад су деца и радници позитивни на Ковид-

19 
- Сарадња са ИЈЗ у вези оболелих од 

Ковид-19 
-Контрола спровеђења дијететског режима 

-Учествовала у изради јеловника 
-Одржана онлајн презентација на тему 

децембар 
 

-Сарадник на ПЗЗ, 
-Сестре и сарадници 
на ПЗЗ по вртићима 

-Инспекцијске службе 
-Институт за ЈЗ 

-санитарни преглед 
радника (брис грла, 

носа), 
-копрокултура 

-извештаји 
-лекарски 
извештаји 
-санитарне 
књижице 

-јеловници 
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„Здравље, нега и исхрана деце у вртићу“ 
-Урађен извештај фреквенције оболевања 

за 2020. 
-Праћење епидемијолошке ситуације по 

вртићима и спровођење против 
епидемиолошких мера 

-Сарадња са санитаром инспекцијом, а у 
вези клицоноша 

-Праћена епидемиолошка ситуација по 
вртићима 

-Праћено спровођење против-
епидемиолошких мера у вези Ковид-19 
-Учествовала у планирању јеловника 

-Одржан тим сарадника на ПЗЗ 
-Организована дезинфекција свих вртића и 

кухиње 
-Обележен Национални дан без дуванског 

дима 

јануар -Сарадници за ПЗЗ 
-Сви запослени 
-Нутриционисти 

 -Записници 
-Извештаји 
-Потврде 

-Контрола спровођења против 
епидемијолошких мера у вези Ковид 19 
-Праћена епидемијолошка ситуација у 

свим вртићима 
-Контрола генералног сређивања сврих 

вртића 
-Здравствено-васпитни рад на тему „Лична 

и општа хигјена“ 
-Организован стоматолошки преглед 

фебруар -Сарадник за 
унапређивање ПЗЗ 
-Сарадници на ПЗЗ 

-Извештаји 
-Брисеви на чистоћу 

-Извештаји 
-Здравствена 
документација 

-Посетавртића и 
праћењеепидемиолошкеситуације,контрол

апоштовањапротивепидемискихмера 
-Посета П.П.Г у Ердечу и Станову 

инструктивни рад у вези спречавања 
корона вируса 

март - Сарадник на 
унапређењивању п.з.з 

-сарадник на п.з.з 
-васпитачи у П.П.Г 

-потврде,лекарски 
извештаји 

 

-књига рада 
васпитача 

-дневник рада 
сарадника 
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-Извршен преглед  деце на дерматофите. 
-Учествовала у планирању јеловника 

-Заказани Д.Д.Д послови по индикацијама 

-Посета вртића и праћење епидемиолошке 
ситуације 

-Праћење поштовања и примене против 
епидемиолошких мера 

-Обележен светски дан здравља 
-Урађен план узорковања и контроле на 
чистоћу достављен по вртићима и  ИЗЈЗ 

-Заказани санитарни прегледи 

април -сарадник за У.П.З.З 
-сарадници за П.З.З 
-санитарни радници 

-предшколске групе у 
свим вртицима 

-деца и васпитачи ппг 

-потврде,лекарски 
извештаји 

-књига рада 
сарадника 
-извештаји 

узетих брисева 

-Посета свим вртићима,праћење 
здравственог стања деце 

-Праћење здравствено васпитног рада 
-Организован санитарни преглед радника 
-Организовани  стоматолошки прегледи 

код предшколаца 
-Обележена недеља здравља уста и зуба 

код предшколаца 

мај - сарадници за п.з.з 
-сарадник за у.п.з.з 

-санитарни техничари 
-дечји стоматолози 
-предшколске групе 

свих вртића 
-деца и васпитачи 

пп група 

- стоматолошки 
прегледи 

-санитарни 
прегледи(брис 

грла,носа,копрокулт
ура) 

-стоматолошки 
здравствени 

картони и 
потврде 

-санитарне 
кљижице 

-Организовани санитарни прегледи за 
раднике који су били у изолацији 

-Обележен дан физичке активности 
-Сарадња са инспекциским службама у 

вези клицоноша 
-Контрола примене HACCP –по вртићима и 

кухињама 
-Заказани Д.Д.Д.послови по индикацијама 

јун 
 
 
 
 

-сарадник за у.п.з.з 
-сарадници за п.з.з 

-санитарни инспектор 
-п.п.г свих вртића 

 

-санитарни 
прегледи 

 

-лекарски 
извештаји 
-санитарна 

решења 

-Урађен извештај здравствено васпитниг 
рада из програма „Здрав вртић'' 

-Урађен извештај фреквенције обољевања 
деце од 1-6 година и достављен И.Ј.З. 
-Организована здравствена заштита за 

време врелих летњи дана 

јул 
август 

-сарадник за у.п.з.з 
-сарадници на п.з.з 

-превентивни центар 
-ИЗЈ 

 -здравствене 
потврде 

-извештаји из 
вртића 
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-Направљен план генералног сређивања 
вртића 

 

5.5. Годишњи извештај рада вишег физиотерапеута 

 

У извештајном периоду виши физиотерапеут није радила. 
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6. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ РАДА РУКОВОДЕЋИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА 

 

6.1. Годишњи извештај о раду Управног одбора, Предшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевац за период од 

01.09.2020. године до 31.08.2021. године 

 
У радној 2020/21.години у периоду од 01.09.2020.године  до 31.августа2021.године:  

Планирано, припремљено и одржано 8 редовних седница органа управљања : 
 

 Усвојен извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске установе „Ђурђевдан“ 
Крагујевац за радну 2019/2020.годину. 

 Усвојен Годишњи план рада Предшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевац за радну 
2020/2021.годину.  

 УпознавањесаОперативнимпланомрадаПредшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевацзарадну 
2020/2021.годину донетим у складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
број 610-00-00677/2020-07 од 17.08.2020.године који 
јесаставнидеоГодишњегпланарадаПредшколскеустанове „Ђурђевдан“ Крагујевацза 2020/2021. годину 

 Усвојен предлог о доношењу пречишћеног текста Предшколског програма Предшколске установе 
“Ђурђевдан“ Крагујевац. 

 Усвојен предлог о доношењу пречишћеног текста Припремно Предшколског програма Предшколске 
установе “Ђурђевдан“ Крагујевац. 

 Усвојен полугодишњи извештај о остваривању полугодишњег плана рада Предшколске установе 
Ђурђевдан Крагујевац за радну 2020/2021. годину. 

 
Измењена и допуњена су следећа нормативна акта : 

 Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у 
Предшколској установи  „Ђурђевдан“ Крагујевац број 03/1-5375 од 06.11.2020.године; 

 Правилник о допунама Правилника о раду Предшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевац број 
03/1-6273 од 21.12.2020.године; 

 Правилник о изменама и допунама  Правилника о организацији и систематизацији радних места у 
Предшколској установи  „Ђурђевдан“ Крагујевац број 01-6445 од 29.12.2020.године; 
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 Измене и допуне Пословника о раду Савета родитеља Предшколске установе „Ђурђевдан“ 
Крагујевац број 03/1-7663 од 29.11.2019.године; 

 Правилник о  ближем уређивању поступка јавне набавке Предшколске установе „Ђурђевдан“ 
Крагујевац. 

 Пословник о изменама и допунама Пословника о раду Управног одбора Предшколске установе 
„Ђурђевдан“ Крагујевац број 3332/1/18 од 13.06.2018.године.  

 

 

6.2.  Извештај о остваривању годишњег плана рада директора за период 01.09.2020. – 31.08.2021. године 

 

ПЛАНИРАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ТЕХНИКЕ 
ПРАЋЕЊА 

ИСХОДИ - КРИТЕРИЈУМИ 
УСПЕХА, НАЧИН 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Планирање и организација 
реализације васпитно-
образовног програма и 
осталих активности у 

Установи 
 

Васпитно-образовно веће 
 
 
 

Педагошки колегијум и 
састанак руководиоца 

 
Активи, Тимови 

септембар 2020-
август 2021. 

 
 
 
 

10.09.2020, 
19.03.2021, 
08.06.2021. 

 
септембар 2020- 

јун 2021. 
 

септембар 2020-
август 2021. 

директор, помоћник 
директора за 

педагошки рад, 
стручни сарадници, 

сарадници, 
координатори актива и 
тимова, руководиоци, 

секретар Установе 

Извештаји 
Записници 

Унапређивање квалитета 
рада Установе, 

Иновативан и креативан 
васпитно образовни рад 
Транспарентност у раду 

 

Учешће и праћење 
остваривања 

самовредновања, ВОР-а 

септембар 2020.- 
август 2021. 

директор, 
координатор Тима за 

самовредновање 

Записник 
Извештај 

Унапређивање ВОР-а 
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Учешће и праћење 
реализације активности из 
Развојног плана Установе 

септембар 2020.- 
август 2021. 

директор, 
помоћник директора 
за педагошки рад, 
стручни сарадник 

психолог, координатор 
Актива за развојно 

планирање, стручни 
сарадник педагог 

Извештаји 
Записници 

Унапређивање рада 
Установе 

Праћење остваривања 
активности Акционог 

развојног плана за радну 
2020/2021. годину 

септембар 2020-
август 2021. 

директор, помоћник 
директора за 

педагошки рад, 
координатор Актива за 

развојно планирање 

Извештаји о 
праћењу 

примарног 
задатка 

Акционог 
развојног 

плана“структуи
рање простора“ 

Унапређивање квалитета 
рада Установе, 

Стварање подстицијане 
средине за учење, 

Унапређивање 
материјалних и 

дидактичких услова за 
функционисање Установе 

 
Материјал за рад са децом 

(бојице, оловке, папири, 
темпере, гумице, резала, 

воштане боје, креде, глина 
итд.) 

Рампе за савладавање 
комуникацијских препрека  

(вртић „Чуперак“ 
унутрашња рампа, 

почетком септембра, вртић 
„Бубамара“ спољашња 

рампа, у месецу децембру) 

септембар 2020 -
август 2021. 

оснивач ПУ, директор, 
руководилац 
финанијско 

рачуноводствених 
послова, референт за 

јавне набавке,  
помоћник директора 

за педагошки рад 

Извештаји Унапређивање квалитета 
рада Установе 
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Спровођење мера  у циљу 
спречавања ширења 
инфекције изазване 

COVID-19 (Sars-Co V2) 

септембар 2020-  
август 2021. 

Сви запослени из 
Установе 

Донети 
планови, 

упутства, мере, 
евиденције 

Спроводе се мера  у циљу 
спречавања ширења 

инфекције изазване COVID-
19 (Sars-Co V2) 

Сарадња са Локалном 
заједницом, 

организацијама, 
предшколским установама 

Округа, Региона, 
Републике, Струковним 

Удружењима, Струковним 
Савезима 

септембар 2020 -
август 2021. 

директор, 
координатор тима 
Кључић, помоћник 

директора за 
педагошки рад, 
представници 

Струковних Удружења 
и Савеза, Црвени 

крст, школа „Вукашин 
Марковић“, „Кнегиња 

Љубица“, Градска 
туристичка 

организација 
Крагујевац... 

Извештаји, 
Записници, 

Фотографије, 
Сајт и фејсбоок 

страница 
Установе 

Остваривање сарадничких 
односа, размена, пружање 

подршке 

Планирање и праћење 
стручног усавршавања на 

нивоу Установе 
 

Семинари, вебинари, 
хоризонталне размене, 

обуке, конференције 

септембар 2020-
август 2021. 

оснивач ПУ, 
ЦСУ, МПНТР, 

Невладине 
организације, 

директор, помоћник 
директора за 

педагошки рад, 
координатор Тима за 

праћење стручног 
усавршавања 

Извештаји, 
листе стручног 
усавршавања, 

Уверења о 
акредитованим 

програмима 

Унапређивање компетенција 
запослених у ВОП 

 
Унапређивање квалитета 

рада Установе 
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Предузимање мера по 
налогу санитарне 

инспекције 
 
 

Редовни инспекцијски 
надзор Просвестне 

инспекције Градске управе 
за јавне приходе и 

инспекцијеске послове 
Крагујевца, просветног 

инспектора. 

фебруар 2021. 
 
 
 
 

17.06.2021. 

директор, секретар 
Установе, референт 

за јавне набавке, шеф 
кухиње 

 
директор, секретар 

Установе 

Записник, 
потврде, 

извештавање 
 
 

Записник 

Безбедност и здравље деце 
 
 
 
 

Контролом законитости рада 
органа Установе нису 

утврђење незаконитости у 
раду 

Континуирано 
информисање запослених, 

Савета родитеља 
Установе, стручних органа 
Установе, Управног одбора 
о питањима значајним за 
функционисање Установе 

септембар 2020.-
август 2021. 

директор, секретар 
Установе, 

руководилац 
финансијско 

рачуноводственених 
послова, помоћник 

директора за 
педагошки рад,  

референт за јавне 
набавке 

Извештаји, 
Записници, 
Официјалне 
мејл адресе 
Установе, 

вајбер групе 

Информисаност и 
правовремена размена 

информација 

Попуњавање чек листе 
праведности у 

Предшколској установи 
„Ђурђевдан“ Крагуевац  

(РМ1) 

септембар 2020. 
године 

Директор, стручни 
сарадници, помоћник 

директора за 
педагошки рад, тим за 
заштиту од насиља, 

злостављања, 
занемаривања и 
дискриминације 

Чек листа 
праведности 

Попуњена и анлизирана чек 
листа праведности 

Организовање дискусије на 
тему „Зашто промене 

29. октобар 
2020. године 

Директор, стручни 
сарадник-психолог, 

Записник Планирање  будућих 
активности у Установи 



 
Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске Установе „Ђурђевдан“ Крагујевац за радну 

2020/2021. годину 

244 
 

доживљава неуспех?“ 
према обрасцу РМ7. 

 

чланови педагошког 
колегијума, 

руководиоци 

Праћење рада стручних 
тела и тимова  Установе. 

септембар 2020.-
август 2021. 

директор, помоћник 
директора за 

педагошки рад, 
Тим стручних 
сарадника и 

сарадника Установе 

Извештаји Унапређивање квалитета 
рада Установе 

Анализа Програма заштите 
деце од дискриминације, 
насиља, злостављања и 

занемаривања 
 

20.12.2020.  
 
 
 
 
 

 

Директор, секретар 
Установе, психолог и 

чланови Тима за 
заштиту од 

дискриминације, 
насиља, злостављања 

и занемаривања 

Записник Тима  Пречишћен текст 
Предшколског програма у 
чијем саставу је:  
1. Програм заштите од 
насиља 
2. Програм заштите од 

дискриминације 

Извештавање Управног 
одбора и Савета родитеља 
Установе о раду Установе 

и личном раду 

септембар 2020.-
август 2021. 

Директор, секретар 
Установе, шеф 

рачуноводствене 
службе, службеник за 

јавне набавке, 
координатори Актива 

и Тимова 

Извештаји 
Записници 

Информисање, давање 
сагласности и усвајање 

одлука 

Доношење: 
 Правилника о раду, 

Правилник о исхрани деце,  
Правилник о заштити 
података о личности, 

Измена и допуна 
Правилника о орагнизацији 
и систематизацији радних 
мста у ПУ „Ђурђевдан“ у 

складу са Законским 

 
06.11.2020. 
06.11.2020. 
06.11.2020. 

 
 
 

06.11.2020. 
29.12.2020. 

 

директор, секретар 
Установе, чланови 
Управног одбора 

Записници и 
одлуке са 
седница 

Установа доноси Законе и 
прописе којима успешно и 
правовремено користи у 

раду 
Доступност информација 

запосленима 
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Рад директора Установе, у наведеном периоду реализовао се кроз следеће активности: 

 

I Руковођење просецом васпитања и образовања и учења детета у предшколској установи „Ђурђевдан“ 
Крагујевац 

Предшколска установа „Ђурђевдан“ радну 2020/2021. годину имала 96,5 васпитне групе. Јаслених група смо 

имали 23,5, вртићких група 33,5 док је припремно предшколски програм имао 39,5 узрасних група, од тога у 

целодневном боравку имали смо 12,5 група а у чппп-у 26 групе и 1 развојна група која се налази у вртићу 

„Колибри“. Укупан број деце на нивоу Установе је био 1826, од тога у припремно предшколским групама 398 деце. 

прописима 

База података за 
Јединствени 

индформациони систем 
просвете (ЈИСП) – 
регистар Установе, 

регистар деце и регистар 
запослених 

фебруар 2021. – 
31. август 2021. 

директор, овлашћена 
лица испред Установе 

са сертификатима 
МНПТР и МУП-а 

База података 
ЈИСП-а 

Законски оквир 

Примена Законских 
одредби везаних за права, 

обавезе и одговорности 
запослених 

 
Донешење анекса уговора 

о раду 
 

Решења о коришћењу 
годишњег одмора 

 
 
 
 
 

јануар 2021. 
године 

 
мај 2021. год. 

директор, секретар 
Установе, сви 

запослени у Установи 

Анеск уговори у 
досијеима 

запослених 
 
 
 
 
 

Решења у 
досијеима 

Поштовање законске 
регулативе Владе Србије  

Полагање испита за 
лиценцу за директора 

Установе образовања и 
васпитања 

11.06.2021. директор Установе Потврда о 
положеној 
лиценци 

Законски оквир 
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У складу са Акционим развојним планом, Годишњим планом рада ПУ „Ђурђевдан“ за 2020/2021. годину и на 

основу вредновања области васпитно-образовни рад, развијају се и промовишу вредности васпитања и 

образовања у предшколској установи „Ђурђевдан“ као заједници целоживотног учења. У контексту реалног 

програма који обухвата вршњаке, заједницу целоживотног учења и физичку средину, активностима се води рачуна 

о добробити детета и Установа је спремна да планира промене за наредну радну годину у складу са Новим 

основама „Године узлета“. 

Расписан је јединствени јавни конкурс за пријем деце на целодневни боравак за радну 2021/2022 годину, у 

периоду од 08.03.2021. до 06.04.2021. године. Слободних места је било 324, а у вртиће наше Установе је 

примљено 319 деце. 

У периоду од 06.04. до 13.05.2021. стодвадесет запослених (васпитачи, медицинске сестре васпитачи, 
директор, помоћник директора за педагошки рад и стручни сарадници) је прошло онлине обуку за примену Нових 
Основа Програма организована из три дела: Концепција Основа програма, Развијање реалног прохрама и 
Документовање. Након одржане обуке координатори пројекта и стручни сарадници су на договореној студијској 
посети ПУ „Радосно детинство“ из Чачка и ПУ „Раковица“ из Београда, имали прилику да  виде просторне целине 
заједничких простора, да размене искуства, потврде оно што смо кроз обуку добили, а свакако да на време ураде 
све припремне активности које се односе на почетак нове радне године. 

 
II Планирање, организовање и контрола рада Установе 

У складу са Годишњим планом рада за 2020/2021. годину урађена су решења о формирању Актива и 
Тимова, решења се налазе у датотеци Управе и датотекама вртића. У оквиру решења имамо укључене 
представнике Савета родитеља, чланове Управног одбора и чланове Градске управе. Чланови Актива и Тимова у 
оквиру решења имају јасна задужења, чиме се доприноси бољем и квалитетнијем раду Установе. Урађен је 
шестомесечни извештај по секторима који су актом о систематизацији јасно дефинисани у Установи. 

Контролу рада Установе организујем кроз процес праћења, извештавање, анализу резултата рада Установе и 
предузимању корективних мера.  

Током целе године, почетком месеца, врши се унос потребних података у Информациони систем „Доситеј“ 
везан за „Извештај предшколске установе о реализацији васпитно-образовног рада у условима пандемије вируса 
COVID-19“ и „Објављивање докумената о запослењу“. 

Од фебруара месеца спроводи се уношење потребних података у Јединствени информациони систем просвете 
(ЈИСП), које је Установа у обавези да редовно ажурира. Изабрана су два овлашћена лица испред Установе, 
Никола Крсмановић (задужен за Регистар Установе и Регистар Запослених) и Иван Кујовић (задужен за Регистар 
деце). 
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У овој радној години спроведено је истраживање области квалитета „васпитно-образовни рад“ у периоду од 
09.04. до 13.04.2021. године у вртићима „Невен“, „Цицибан“, „Зека“ и јаслицама „Шврћа“. Истраживањем су 
обухваћене циљне групе Установе: медицинске сетре васпитачи, васпитачи, стручни сарадник, чланови Савета 
родитеља поменутих вртића, са циљем истраживања сагледавања тренутног стања у вртићима за област која је 
вреднована. 

17.06.2021. редовни инспекцијски надзор Просвестне инспекције Градске управе за јавне приходе и 
инспекцијеске послове Крагујевца, просветног инспектора. Контролом законитости рада органа Установе нису 
утврђење незаконитости у раду.  

14.07.2021. прослеђен је захтев за сагласност Градског већа за пријем запослених/или радно ангажовање 
радног односа (под бројем 01-3679), Николи Рибарићу и Гордани Марковић 

15.07.2021. Градској управи за друштвене делатности, одељењу за образовање, достављени су спискови деце 
(под бројем 03-3711) која су уписана по основу спроведеног Конкурса у ПУ „Ђурђевдан“, чији су родитељи 
прихватили закључење Уговора о пружању услуга са УСтановом, однсоно нису прихватили закључење Уговора. 

 
III Праћење и унапређивање рада запослених 

У оквиру савремених кретања у развоју васпитања и образовања имали смо интерна стручна усавршавања у 

виду хоризонталних размена, вебинара, обука, округлог стола, конференција.  

 Обука за рад на Јединственом информационом систему просвете (ЈИСП), присуствовали Никола Крсмановић и 

Бјанка Марковић, 03.02. и 17.02.2021, онлине. 

 Обука за примену Нових основа програма „Године узлета“ у периоду од 06.04.-13.05.2021. године; 

 Конференција за директоре у организацији Центра за образовање Крагујевац у Врњачкој Бањи 24.04.-

28.04.2021; 

 XXIV стручни сусрети медицинских сестара ПУ Србије за унапређење здравствено-васпитне праксе кроз 

размену професионалних искустава Медицинска сестра као креатор споствене праксе – национални конгрес, 

присуствовале Љиљана Мијуцић и Мараја Јелача, од 11.06. до 13.06.2021. на Златибору; 

 Сусретање васпитача „Један дан у вртићу“, присуствовале Сузана Милановић и Далиборка Богдановић са 

радом на тему „разиграна слова“, од 25.05. до 30.05.2021. у Врњачкој Бањи;  

 Стручна конференција за васпитаче са темом „Вредносне димензије васпитног процеса које обезбеђују 

квалитетно ПВО за сву децу, присуствовале Сузана Милановић и Далиборка Богдановић са радом на тему 

„Мудрице кроз јесењу сонату“, од 17.06. до 20.06.2021. у Врњачкој Бањи; 
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IV Развој сарадње са родитељима/старатељима, органима управљања, репрезентативним синдикатом и 

широм заједницу. 

Пројекти који се тренутно реализују у ПУ „Ђурђевдан“ Крагујевац: 

  „Примена програма за децу и породице Снажни од почетка дајмо им крила“ – почео је 2020. и тренутно 

се реализује; 

 „Кроз игру и дружење до правилног развоја – подршка инклузији ромске деце у предшколски систем 

васпитања и образовања“ – од 2019. и трајаће до октобра 2021; 

 „Подстицајно родитељство кроз игру““ – почео је 01.07.2019. и трајаће до 30.06.2024; 

 „Креирање услова за развој свеобухватног система ране интервенције код деце на раном узрасту у 

Србији“ – почео је децембра 2017. и трајаће до јануара 2022. 

 Заједница од раног узраста против дискриминације“ – пројекат завршен у март 2021; 

 „Предшколска онлине заједница учења – учимо и мењамо праксу“ – пројекат је трајао до 31.05.2021; 

 „Подршкам не перфекција“ – пројакат почео 2019. и трајаће до 2023. 

 

09.04.2021. године, у оквиру пројекта „Посади свој хлад“ и пролећне садње, град Крагујевац је Предшколској 

установи „Ђурђевдан“ Крагујевац поклонио десет садница белог јасена за вртиће „Колибри“ и „Чуперак“ 

06.05.2021. године ПУ „Ђурђевдан“ је обележила шест година постојања уз кратак видео запис постављен 

на официјалном сајту Установе и фејсбоок страници Установе. 

У свим вртићима обечежен је Дан пелцера 29.05.2021. 

Вртић „Цицибан“ је направио своју Еко-башту, у сарадњи са расадником „Супериор“ из Велике Плане. Целу 

акцију је пропратио и учествовао у истој члан градског већа за образовање Душан Алексић, 30.05.2021. 

У свим вртићима обележена је Недеља родитељства од 31.05.2021. до 04.06.2021.  

Ликовни конкурс, у сарадњи са Црвеним Крстом, „За сунчану јесен живота“, учествовала су деца из свих 

вртића, мај 2021.  

У периоду од 01.09.2020. до 31.08.2021. промоција Установе се одвијала путем медија, где су се 

презентовале активности везане за адаптацију деце, спровођење епидемиолошких мера, организовању 

хуманитарних акција, у оквиру психолошког саветовалишта за потребе родитеља/старатеља, интерсекторској 
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сарадњи са Домом Здравља, Центром за Социјални рад, Центром за пружање услуга деце и омладине Кнегиња 

Љубица, Црвеним крстом, Градском туристичком организацијом, Мупом, Против пожарним сектором итд.  

Сарадња са репрезентативним синдикатима у Установи одвија по устаљеном договору и присуством 

представника Синдиката на седницама Управног одбора где су у законском року благовремено обавештени о 

термину, месту, времену и дневном реду седнице. 

 

V Финансијско и административно управљање радом Установе 

VI Обезбеђивање законитости рада Установе 

Праћење и поступање по дописима, препорукама МПНТР, Школске управе, Градске управе за друштвене 

делатности и послове са грађанима и надлежних државних органа на територији града Крагујевца. 

У периоду од 01.09.2020. до 31.08.2020. планирано, припремљено је и одржано осам седница Управног 

одбора и шест седнице Савета родитеља. У складу са законском регулативом измењена су и допуњена следећа 

Акта: Правилник о организацији и систематизацији радних места, Предшколски програм, Правилник о раду 

Предшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевац. Прибављена је сагласност од Градског већа за пријем у радни 

однос на одређено време, расписан је конкурс ради замене одсутног запосленог преко шездесет дана до њиховог 

повратка на рад у Установи. Расписан је конкурс за упис деце на целодневни боравак за радну 2021/2022. годину. 

Израда извештаја о броју, структури, запослених и достављање података надлежним органима. Израда и 

ажурирање базе података о испуњености услова за исплату Јубиларне награде запосленима за 10, 20, 30, 35 

година стажа у складу са Посебним колективним уговором. Попуњавање Матичне књиге уписане деце у радној 

2020/2021. 

 Управни одбор је донео одлуку о усвајању Завршног рачуна за 2020. годину, као и измену финансијског 

плана за исплату 10 хиљада динара, по Закључку о одобравању средстава на име солидарне помоћи за 2021. 

годину, за побољшање материјалног и социјалног положаја запослених код индиректних корисника буџетских 

средстава града Крагујевца. 02.03.2021. донета је одлука којом се утврдило право о исплати солидарне помоћи за 

побољшање материјалног и социјалног положаја за 280 запослених у ПУ „Ђурђевдан“ Крагујевац у висини од 10 

000 динара. 

 Сваког месеца доноси се решење о утврђивању права на накнаду трошкова превоза ради доласка на рад и 

одласка са рада запослених у ПУ „Ђурђевдан“ Крагујевац. 
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 У току јануара месеца, у складу са закључком Владе Републике Србије, донета је одлука о повећању 

минималне зараде са 172,54 на 183,93 динара по сату, а за остале запослене повећање плате у износу од 3,5%. У 

априлу месецу, у складу са одлуком Владе Републике Србије, донета је одлука о повећању плате од 1,5% 

почевши од мартовске исплате. Из тог разлога свим запосленима је дато обавештење о изменама и урађен је 

Анекс уговора о раду 

 Сарадња са НСЗ - Филијала Крагујевац у погледу закључења уговора о стручној пракси за два васпитача у 

радној јединици „Бубамара“ и радној јединици „Колибри“ у оквиру програма стручне праксе. 

Израда финансијског плана за 2021. годину и финансијских извештаја за 2020. годину. Урађени су обрачуни 

задужења корисника услуга књижења различитих уплата, слање опомена за неисплаћени дуг, вођење материјалне 

картотеке намирница, потрошног материјала, канцеларијског материјала и горива; 

Спровођење поступака јавне набавке: опреме за образовање, молерског материјала, столарског, 

водоводног. 

Ураћени су обрачуни личних доходака и накнада из личних доходака контрола путних налога, књижење свих 

примљених рачуна и уплата, вршење плаћења доспелих фактура по изворима финансирања. 

 

Мере препоруке 

 У складу са Новим Основама програма „Године узлета, планирати промену на нивоу вртића/Установе и 

побољшати све у чему можемо да будемо још бољи. 

 Неопходно је да физичка средина омогући деци предшколског узраста једнаке могућности за учење и развој. 

 Омогућити интезивније дечије активности које ће допринети природном ритму живљења како би све ситуације 

биле искуствено и развојно значајне.   

 Стручни сарадници/сарадници ће радити подршку добробити деци, породиции евалуирати рад вртића на 

месечном нивоу где ће извештаје проследити помоћнику директора запедагошки рад. 

 Подстицати васпитаче на онлајн едукацију (онлајн семинари, вебинари). 

 Подстицати сарадњу међу колегама у циљу пружања подршке и помоћи васпитачима који нису довољно 

едуковани за коришћење савремених средстава. 

 

Директор Предшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевац 

Сања Јаковљевић 
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6.3. Годишњи извештај рада помоћника директора за педагошки рад 

 
Планиране 
активности 

Временска 
динамика 

Носиоци 
активности 

Технике праћења 
Исходи-критеријуми 

успеха, начин евалуације 

Организацијаваспитно- 
образовноградаУстано

ве (евидентирање 
бројног стања 

деце и васпитнихгрупа, 
увиду опремљености 

просторазареализацију 
ЧППП– а и 

свихваспитних и 
јаслених група у 

вртићу). 

Новембар 2020- 
август 2021. 

Директор, пом. 
дир,уководиоцир
аднихјединица, 

васпитачи и 
мед, сестре –

васпитачи, 
стручнисарадни
ци и сарадници, 
шеф техничке 

службе, 
референт за 
безбедност, 
Референт за 

правне, 
административн

е и кадровске 
послове 

Евиденцијауписан
едецепоконкурсу, 
бројгрупа и број 

деце 

Бројдецеодговарарасположив
имкапацитетима у вртићима 

Рад у стручним 
органима Установе, 
учешће и праћење 

Новембар2020- 
август 2021. 

Директор, 
помоћникдирект

ораза ВОР. 
Сарадници и 

стручнисарадни
ци 

КоординаториТи
мова и актива, 

пом.дир. 
запедагошкирад 

Записницисаодрж
анихсастанака 

 
Записници, 

евиденцијаприсут
них 

Успешно реалиовани 
педагошки колегијуми и 

васпитно образовна већа 

Рад у стручним 
органима Установе 

Јануар 2021. Педагошки 
колегијум, 

Записницисаодрж
анихсастанака 

Формирани тимови и 
дефинисани координатори и 
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Формирање тимова у 
Установи: 

Тим за израду и 
праћење Годишњег 
плана рада и Тим за 

праћење 
имплементације  
Година узлета 

Директор, 
помоћник 

директора, 
стручни 

сарадници 

 
Записници, 

евиденцијаприсут
них 

чланови тимова 

Праћење реализације  
ВОР-а 

Континуирано 
током перода 

новембар2020-
август 2021. 

Руководиоци  
раднихјединица, 

вртића, 
сарадници и 

стручнисарадни
ци 

Извештајивртића 
о 

реализованимакти
вностима 

Активностинанивоувртићаосл
икавајуквалитетрадавртића 

Координација и 
учешће у формирању 
Тимова за пружање 
додатне подршке 

детету и ТИО тима и 
координатора ТИО 

По потреби и  
ускладусапланом

рада 
Тимовазапружање
додатнеподршке 

од новембра 
2020. до августа 

2021. 

КоординаториТи
мова и актива, 

пом.дир. за ВОР 

Месечниизвештаји 
о реализованим 
активностима у 
радуактива и 

тимова 

Радактива и 
Тимовавртићадоприносијача
њу квалитетарадаУстанове, 

извештаји 

Рад у комисији за 
одабир радова који ће 

представљати 
установу на стручним 

сусретима васпитача и 
медицинских сестара - 

васпитача 

2. јул и април ПОмоћник 
директора за 

педагошки рад, 
стручни 

сарадници, 
васпитачи и 
медицинске 

сестре - 
васпитачи 

Радови и 
евидентиране 

препоруке 

Репрезентативни и 
квалитетни радови 

предстваљају Установу на 
стручним сусретима 

васпитача и медицинских 
сестара - васпитача 

Учешће у раду мини 
колегијумананивоуУста

Свакогпонедељка 
у месецу 

Директор, 
пом.дир.за ВОР, 

Белешка Извештавање и 
договорзатекућунедељу 
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нове представницисл
ужби 

Припрема и 
реализацијасастанака
Педагошкогколегијума 
и Васпитно-образовног 

већа 

Новембар2020 – 
август 2021. 

Директор, 
сарадници, 

стручнисарадни
ци, 

координаториТи
мова и актива 

Записник Најзначајнијеодлуке у 
области ВОР 

Праћење и израда 
извештаја 

квалитативне анализе 
шестомесечног 

васпитно-образовног 
рада ПУ „Ђурђевдан“ 

Новембар2020 –
фебруар 2021. 

Помоћник 
директора 

Извештај Јачање професионализма 
 

Током пандемије 
вируса ковида 19 

праћење Оперативних 
планова рада ПУ 

„Ђурђевдан“ 
 

 
 
 

2020 -2021. 

Помоћник 
директора, 
директор, 
стручни 

сарадници, 
сарадници, 

реализатори 
Вора,, 

родитељи, 
руководиоци, 
координатори  

тимова и актива 

Радне књиге  Јачање дигиталних 
компетенција запослених и 

прилагођавање на нове 
форме реализације вор-а  

Подршка студентима 
на пракси и лицима 

примљеним по 
конкурсу „Стручна 

пракса“ 

Током периода 
новембар 2020.- 

август 2021. 

Студенти и 
васпитачи, 
Помоћник 
директора, 
директор, 
стручни 

сарадници 

Записници Јачање професионализма и 
стручности у интеракцији са 
студентима и васпитачима 
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Координација и 
праћење реализације 

Развојног плана 
Установе за радну 

2020/2021. и Годишњег 
плана 

самовредновања за 
радну 

2020/2021.годину. 

Током периода 
новембар 2020. – 

август 2021. 

Актив за равојно 
планирање, 
директор, 
Помоћник 
директора, 

Стручни 
сарадници 

Записници Јачање професионализма 

*Учешће на 
вебинарима и он лајн 

конференцијама и 
семинарима 

Током периода 
новембар2020 - 

август 2021. 

Помоћник 
директора 

Уверења, потврде Јачање дигиталних 
компетенција 

*Упознавање са 

Правилником о 

ближим условима, 

почетак рада и 

обављање делатности 

предшколске установе, 

19.2.2019. 

Током периода 
новембар 2020.- 

август 2021. 

Помоћник 
директора, 
директор, 
стручни 

сарадници, 
васпитачи и 
мед. сестре 
васпитачи 

Записници, 
извештаји, 

презентације, 
радне кљиге, 

увиди у 
непосредан рад 

Пружена квалитетна подршка 
васпитачима и медицинским 

сестрама-васпитачима 

Праћење обуке за 
примену нових Основа 

програма ,,Године 
узлета“ 

06.04.-
013.05.2021. 

Помоћник 
директора 

Уверење Упознавање и обучавање за 
имплементацију нових 
Основа програма у вор 

Анализа постојећег 

заједничког простора 

по вртићима* 

Током периода 
новембар 2020.- 

август 2021. 

Помоћник 
директора, 
директор, 
стручни 

сарадници, 
васпитачи и 

Записници, 
извештаји, 

презентације, 
радне књиге, 

увиди у 
непосредан рад 

Пружена квалитетна подршка 
васпитачима и медицинским 

сестрама-васпитачима 
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мед. сестре 
васпитачи 

Учествовање на 

општим и тематским 

родитељским  

састанцима на нивоу 

вртића или Установе* 

Током периода 
новембар 2020.- 

август 2021. 

Помоћник 
директора, 
директор, 
стручни 

сарадници, 
васпитачи и 
мед. сестре 
васпитачи 

Записници, 
извештаји, 

презентације, 
радне књиге 

Пружена квалитетна подршка 
васпитачима и медицинским 

сестрама-васпитачима 

Посета ПУ,,Радосно 
детињство, језгру 
промене, вртићу 

,,Полетарац“у Чачку 

21. мај 2021. Помоћник 
директора, 
директор, 
стручни 

сарадници, 
васпитачи и 
мед. сестре 
васпитачи 

Извештаји, 
фотографије 

Пружена квалитетна подршка 
васпитачима и медицинским 

сестрама-васпитачима 

Посета ПУ ,,Раковица“, 
вртићу ,,Канаринац“, 

језгру промене, 
Београд 

26. мај 2021. Помоћник 
директора, 

стручни 
сарадници, 
васпитачи 

Извештаји, 
фотографије 

Пружена квалитетна подршка 
реализаторима вор-а 

 
У периоду од новембра 2020. године до фебруара 2021. године, активности помоћника директора за 

педагошки рад биле су усмерене на упозанвање и функционисање рада Установе.  Током радне године, на крају 
сваког месеца активности су биле усмерене на анализу извештаја вртића везаних за Ковид 19 и обједињавању 
истих, који је прослеђиван ЈИСПС. Помоћник директора за педагошки рад је узела активно учешће у раду свих 
тимова и актива Предшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевац. 
 У складу са Акционим развојним планом 15. 12. 2021. године одржан је састанак са стручним сарадницима и 
директорком поводом дефинисања вртића као језгара промена и координатора Нових основа програма „Године 
узлета“.  Договорено је да језгра промене буду: вртић „Невен“ и вртић „Цицибан“, док је координатор стручни 
сарадник – педагог,  Бранка Станојевић. Такође, у протеклом периоду у сарадњи директорком и стручним 
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сарадницима извршена је посета свим вртићима предшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевац са циљем 
стицања увида у физичку и социјалну средину поводом почетка Нових основа програма „Године узлета“.  
 У складу са Годишњим планом рада Предшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевац за радну 2020/2021. 
годину, помоћник директора за педагошки рад,стручни сарадници и директор израдиле су план посете вртићима. 
Циљ посета био је стицање увида у физичку и социјалну средину поводом почетка Нових основа програма „Године 
узлета“. Посете свим вртићима Предшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевац реализоване су у периоду од 12. 
01. до 12. 02. 2021. године. 
  У марту месецу помоћник директора за педагошки рад је у сарадњи са стручним сарадником-психологом 
операционализовала активности у оквиру пројекта„Предшколска онлајн заједнице учења-учимо и мењамо праксу“.  
 У периоду од 06. 04. до 13. 05. похађана је онлајн обука за имплементацију нових Основа програма „Године 
узлета“. У циљу информисања свих актера Предшколке установе „Ђурђевдан“ Крагујевац сачињена су 
обавештења за родитеље, Савет родитеља и медије како би се правовремено упознали са променама у ПВО. 
У другој половини месеца јуна реализована је прва менторска посета Установи са циљем примене нових Основа 
програма „Године узлета“. 
 Током радне 2020/2021. године, помоћник директора за педагошки рад остварила је сарадњу са 
представницима локалне самоуправе. Посебно значајна била је радионица на тему “Представљање налаза 
истраживања стања и капацитета града Крагујевца и препорука за унапређивање подршке подстицајном 
родитељству и раном развоју деце“.  У складу са поменутим остварена је успешна сарадња са директорком 
Центра за интерактивну педагогију која се огледа у начину пружања подршке деци и породици.  
 
 

Подносилац извештаја: 
Љиљана Јоргић, помоћник директора за педагошки рад 
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6.4. Годишњи извештај рада о раду Савета родитеља, 
Предшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевац за период од 01.09.2020. године до 31.08.2021. године 

 
У радној 2020/2021. години у периоду од 01.09.2020.године  до 31. августа2021.године:  

Планиране, припремљенеи одржане 6(шест) седница Савета родитеља Установе: 
 

1. Давање сагласности на предлогродитељскогдинарадецеПредшколскеустанове „Ђурђевдан“ 
Крагујевацзарадну 2020/2021.годину. 

2. Давање сагласностизаосигурањедецеустановеПредшколскеустанове „Ђурђевдан“ Крагујевацзарадну 
2020/2021.годину. 

3. Разматрање и давање сагласности извештаја о остваривањуГодишњегпланарадаПредшколскеустанове 
„Ђурђевдан“ Крагујевацзарадну 2019/2020.годину  

4. Разматрање и давање сагласности на ГодишњипланрадаПредшколскеустанове „Ђурђевдан“ 
Крагујевацзарадну 2020/2021.годину  

5. УпознавањесаОперативнимпланомрадаПредшколскеустанове „Ђурђевдан“ Крагујевацзарадну 
2020/2021.годину донетим у складусадописомМинистарствапросвете, науке и технолошкогразвојаброј 610-
00-00677/2020-07 од 17.08.2020.године  којијесаставнидеоГодишњегпланарадаПредшколскеустанове 
„Ђурђевдан“ Крагујевацза 2020/2021. годину 

6. УпознавањесаПланомприменамеразаспречавањепојаве и ширењаепидемијезаразне 
болестизасвараднаместа у раднојоколинибр.01-3634 од 06.08.2020.године. 

7. Давање мишљења на предлог о доношењу пречишћеног текста предшколског програма Предшколске 
Установе „Ђурђевдан“ Крагујевац. 

8. Усвојен полугодишњи извештај о остваривању полугодишњег плана рада Предшколске установе Ђурђевдан 
Крагујевац за радну 2020/2021. годину. 

9. Давање мишљења на предлог о доношењу пречишћеног текста припремно предшколског програма 
Предшколске Установе „Ђурђевдан“ Крагујевац. 
 

Измењена и допуњена су следећа нормативна акта : 
1. Пословник о изменама и допунамаПословника о радуСавета родитеља Предшколскеустанове 

„Ђурђевдан“ Крагујевацбр.3329/1/18 од 13.06.2018.године, бр.03/17663 од 29.11.2020.године. 
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6.5. Извештај о раду Сектора правних и административно - техничких послова Предшколске установе 
„Ђурђевдан“ Крагујевац за период од 01.09.2020. године до 31.08.2021. године 

 
У радној 2020/21. години у периоду од 01.09.2020.године  до 31.августа 2021.годинеу Сектору за правне 

административно - техничке пословеобављали су се следећи послови:  

 Планирано, припремљено и одржано 8 редовних седница органа управљања. 

 Планирано, припремљено и одржано 6седница Савета родитеља Установе. 

 
Измењена и допуњена су следећа нормативна акта : 

-Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Предшколској 

установи  „Ђурђевдан“ Крагујевац број 03/1-5375 од 06.11.2020.године; 

-Правилник о допунама Правилника о раду Предшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевац број 03/1-6273 од 

21.12.2020.године; 

-Правилник о изменама и допунама  Правилника о организацији и систематизацији радних места у Предшколској 

установи  „Ђурђевдан“ Крагујевац број 01-6445 од 29.12.2020.године; 

-Измене и допуне Пословника о раду Савета родитеља Предшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевац број 03/1-

7663 од 29.11.2019.године; 

- Израда Решења о обављању рада ван просторија Предшколске установе "Ђурђевдан" Крагујевац. 

- Праћење и поступање по дописима, препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Школске 

управе, Градске управе за друштвене делатности и послове са грађанима и  надлежних државних органа на 

територији града Крагујевца.  

 
Акти 

 

 Израда Уговора о раду на одрђено време у складу са Законом о основама система образовања и 

васпитања,  Закона о раду и друге регулативе; 

 Израда Решења  о престанку радног односа на одређено време; 
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 Израда решења и потврда везаних за радни однос (плаћена одсуства, породиљска одсуства, одсуства ради 

посебне неге детета и слично); 

 Учешће у раду градске Комисије за пријем деце у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за 

радну 2020/21. годину; 

 Пријава и одјава запослених  код јавних служби, подношење захтева и пратеће документације за издавање 

здравствених картица за запослене као и чланове њихових породица; 

 Прибављање сагласности од стране надлежне Градске управе  за пријем у радни однос на неодређено 

време запослене у складу са чланом 4. Уредбе о  поступку за прибављање сагласности за ново 

запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. 

 Учествовање у изради Годишњег извештаја за радну 2018/19. и  Годишњег плана за радну 2019/20.годину; 

 Расписивање и спровођење Конкурса за пријем у радни однос на одређено време ради замене одсутних 

запослених преко 60 дана до њиховог повратака на рад у установу; 

 Расписивање Конкурса за пријем у радни однос на одређено време, ради замене одсутних запослених 

преко 60 дана; 

 Редовно ажурирање и вођење базе података запослених на неодређено  и на одређено време у установи; 

 Сређивање персоналних досијеа запослених; 

 Редовна и континуирана сарадња са Правобранилаштвом града Крагујевца, као заступником Установе у 

споровима пред судовима;  

 У сарадњи са руководиоцима РЈ планирање и замена одсутних радника према дневном бројном стању 

присутних радника и деце; 

 Израда писмених анализа, извештаја, информација из свог делокруга; 

 Израда извештаја о броју, структури запопслених органима локалне самуправе и другим надлежним 

органима; 

 Ажурирање електронске базе података о запосленима; 

 Контрола досијеа запослених у Установи; 

 Похађање семинара из нове законске регулативе; 

 Обавештавање руководиоца о примљеној деци,  као и о исписаној деци; 
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 Обавештавање родитеља односно другог законског заступника  о пријему њихове деце,  као и закључење 

уговора о пружању услуга и давање потврде о премештајима деце; 

 Премаштаји из једне у другу установу и обратно, на основу Споразума;  

 Сређивање и архивирање уговора о пружању услуга; 

 Израда и ажурирање базе података о испуњености услова о исплати Јубиларне награде запосленима (10, 

20, 30, 35. година радног стажа) у складу са Посебним колективним уговором за запослене у установама 

предшколског васпитања и обрзовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица 

локалне самоуправе (“Сл.Гласник РС” бр,43/2017); 

 Ажурирање података и израда Решења о коришћењу годишњих одмора; 

 Сарадња са НСЗ - Филијала Крагујевац у погледу закључења Уговора о стручној пракси са да васпитача у 

РЈ „Бубамара“ и РЈ „Колибри“  ( програм стручне праке); 

 Припрема документације за упућивање запослених на полагање испита за лиценцу код надлежног 

Министарства, као и поновљено полагање за једну запослену;  

 Обавештавање руководиоца о примљеној деци,  као и о исписаној деци; 

 Обавештавање родитеља односно другог законског заступника  о пријему њихове деце,  као и закључење 

уговора о пружању услуга и давање потврде о премештајима деце; 

 Премаштаји из једне у другу установу и обратно, на основу Споразума;  

 Сређивање и архивирање уговора о пружању услуга; 

 Сачињавање извештаја анализе о попуњености капацитета; 

 Попуњавање матичне књиге о уписаној деци у припремни предшколски програм на нивоу установе; 

 Израда потврда на захтев родитеља чија деца похађају целодневни и четоврочасовни припремни 

предшколски програм; 

 Сређивање архиве установе; 

 Давање обавештења родитељима о наредном Конкурсу за пријем деце у предшколским установама чији је 

оснивач град Крагујевца; 

 Примање и експедиција поште унутар установе и ван, достављање поште упућене Директору и другим 

лицима у установи; 
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 Примање телефонских позива и других видова порука упућених Директору и другим лицима, заказивање 

састанака, вођење евиденције састанака, вођење записника са састанака; 

 Израда писама и других докумената која Директор упућује запосленима у установи, као и органима и 

појединцима ван установе; 

 Обављање дактилографских послова за израду дописа Директора и других лица у установи; 

 Спровођење редовних активности предвиђених Законом о безбедности и здрављу на раду и Законом о 

заштити од пожара и активности на отклањању недостатака на системима и инсталацијама наслеђених из 

ранијег периода; 

 Редован периодични преглед против – пожарних апарата и опреме, прегледа притиска у хидрантским 

инсталацијама и опреме у вртићима; 

 Преглед гасних подстаница у вртићима од стране овлашћеног извођача и припрема за актуелну грејну 

сезону; 

 Контрола инсправности инсталација и уређаја у зонама опасности од експолозије и контрола инсталација 

стабилног система за детекцију експлозивних гасова; 

 Редован периодични преглед и чишћење кухињске напе и одводних вентилационих канала; 

 Редовне обуке новопримљених радника из области безбедности и здравља на раду и заштите од пожара; 

 Спровођење законске процедуре везане за повреде на раду запослених; 

 Редовне активности обиласка објеката, запослених, инсталација, уочавање недостатака на радним местима 

и у објектима; 

 Остали правни, административно-технички послови везани за рад овог Сектора, а по налогу директора 

установе и органа управљања. 

 

Подносилац извештаја:  
Сектор за правне,  административно - техничке послове 
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6.6. Годишњи извештај о раду 
службеника за послове заштите, бзнр 

 
У школској 2020/2021. год. настављене су редовне активности из области безбедности и здравља на раду, и 

из области заштите од пожара предвиђене Законом о безбедности и здрављу на раду и Законом о заштити од 
пожара, као и активности на отклањању недостатака на системима и инсталацијама громобранске заштите, 
електроинсталацијама, хидрантским инсталацијама и инсталацијама гасних котларница  „Чуперак“ и „Невен“, 
наслеђених из ранијег периода, а по инспекцијском надзору из 2014. год. и поновљеном  инспекцијском  надзору из 
октобра 2016. год. и поновљеном  инспекциском  надзору из септембра и октобра 2019. год. 

У условима још актуелне пандемије ЦОВИД-19, Корона вируса, у августу је урађен и донешен План примене 
мера за спречавање и ширење епидемије заразне болести за сва радна места у радној околини, по налогу 
надлежних Републичких органа, а са пуном применом и спровођењем мера, активности и задатака из Плана се 
започело почетком нове школске године. Током тог јесењег периода, вршен је стални  обилазак вртића и 
запослених и контрола примене против епидемијских мера, а обиласци и контроле су настављени и током зиме и 
пролећа 2021 год  

Током школске 2020/21. год су вршени редовни периодични прегледи против-пожарних апарата и  контрола 
опреме и притиска у хидрантским инсталацијама  у вртићима,  почетком септембра 2020. год. и крајем фебруара 
2021. год. 

У току новембра и децембра 2020. год.  је извршена уградња нове хидрантске инсталације и опреме у 
вртићу „Бубамара“. У наредном периоду је потребно прибавити потребне дозволе због уградње новог система, а 
са „Водоводом“  обезбедити довољан напојни притисак, који је сада недовољан.  

Пред почетак грејне сезоне извршен је преглед гасних подстаница у вртићима Чуперак и Невен од стране 
овлашћеног извођача с којим имамо уговор, и припрема за актуелну грејну сезону. У априлу смо извршили и 
контролу исправности инсталација и уређаја у зонама опасности од експлозије, и контролу инсталација стабилног 
система за детекцију експлозивних гасова. Налази су показали одређене недостатке и неисправности које је 
потребно отклонити у предстојећем периоду. 

Током школске 2020/21. год. су наручивани и вршени редовни периодични прегледи и чишћења кухињске 
напе и одводни вентилационих канали у централној кухињи „Колибри“, од стране „Чистоће“- Ј.П.“Шумадија“. 

У току школске године настављена је и редовна обука и провера обучености новопримљених радника из 
области заштите од пожара, и из области безбедности и здравља на раду.  
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У току школске  године је било и пет повреда на раду запослених, две које су се догодиле у вртићу и које су 
резултат непажње и три повреде које су се десиле приликом доласка и одласка са посла у путу, односно 
саобраћају. Све повреде су законски и процедурално пријављене надлежним инспекцијским органима и обрађене 
административно, а повређеним радницама је омогућена новчана помоћ по Правилнику Установе и надокнада од 
колективног осигурања радника на нивоу Установе. 

Током школске године дешавале су се повреда деце у вртићима, али и код својих кућа, а родитељима су 
попуњавани захтеви за надокнаду од осигурања, по уговору са осигуравачем. 

Током школске године сам наставио и редовне активности обилазака објеката и запослених, провере и 
уочавање недостатака и ситуација на радним местима и објектима и инсталацијама које могу угрозити безбедност 
запослених и деце, корисника наших услуга. 

Током школске године сам као именовано лице овлашћено за контролу забране пушења на нивоу Установе, 
обилазио и контролисао поштовање забране пушења од стране запослених. 

Током школске године сам наставио и са редовним вођењем евиденције и достављања података у 
електронској бази података ИСЕМ,  параметара потрошње енергената у нашим објектима за потребе Енергетског 
менаџмента и Агенције за за заштиту животне средине. 

Током школске године сам водио и редовну евиденцију  о генерисаном отпаду у Установи, као и 
састављање и слање извештаја о створеном отпаду, Републичком заводу за статистику, као и вођење евиденције 
о отпаду и опасном отпаду и слање годишњих електронских извештаја Агенцији за заштиту животне средине. 
Такође, постављање радонских детектора у вртићима и слање извештаја Директорату за радијацију и нуклеарну 
сигурност и безбедност Србије 

У протеклом периоду сам био ангажован и у централној пописној комисији Установе на пословима редовног 
годишњег пописа имовине и средстава Установе, као и у Градској комисији за пријем деце у вртиће, на пријему 
деце у целодневни боравак, као и на пријему захтева за упис деце у предшколски припремни програм. 

У наредном периоду до завршетка школске године планирао сам активности на организовању и спровођењу 
процедуре предаје старе и отписане кухињске опреме и осталог инвентара, овлашћеном откупљивачу уз 
процедуру најаве кретања опасног отпада,  Агенцији за заштиту животне средине, као што је то урађено и прошлог 
августа са отписаним возилима и кухињским инвентаром и електронском и електричном опремом. 

Такође у плану је и припрема материјала и организација предстојећег редовног тестирања радника из 
области БЗНР, као и активности са финансијском службом за покретање поступка израде Плана заштите од 
пожара, као и остале текуће активности. 
 

Службеник за послове заштите, БЗНР 
.                                                                                                      Горан Спасић 
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6.7. Финансијски извештај 
за период од 01.09.2020. године до 31.08.2021. године 

 
 У овом периоду  рачуноводствено-финансијска служба је обављала следеће послове: 

 израда Финасијског плана за 2021. годину  и финасијских извештаја 

 наплатаодкорисникауслуга 

 обрачун задужења корисника услуга, књижење  родитељских уплата, слање опомена за 
неплаћени дуг, 

 књижење свих промена у финансијском пословању,  сравњење са свим књиговођама и 
аналитичарима у служби,  израда периодичног и годишњег обрачуна, вођење целокупног 
материјалног пословања, 

 вођење материјалне картотеке намирница, потрошног материјала, канцеларијског 
материјала и горива 

 евиденцијаситногинвентара, 

 припрема око пописа и спровођење пописа имовине и обавеза Установе; 

 израда извештаја о попису; 

 спровођење поступка јавне набавке опреме за образовање – намештаја за вртиће (столови и 
столичице за децу); 

 спровођење поступка јавне набавке молерско фарбарског материјала 

 спровођење поступка јавне набавке водоводног материјала 

 спровођење поступка јавне набавке материјала за столарске радове 

 спровођење набавке новогодишњих поклон ваучера  за децу запослених у Установи; 

 спровођење поступка  набавке веш машине за потребе вртића „Колибри“ 

 спровођење поступка  набавке  веш машине за потребе централне кухиње„Колибри“, 

 спровођење поступка јавне набавке електроматеријала 

 спровођење поступка јавне набавке за храну 

 спровођење поступака јавне набавке канцеларијског материјала 

 спровођење поступка јавне набавке за сервисирање рачунара 

 спровођење поступка јавне набавке сервисирање климауређаја 

 спровођење поступка јавне набавке за одржавање и сервисирање лифтова 
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 спровођење поступка набавке елабората за адатацију тоалета у вртићу „Цицибан“ 

 спровођење поступка јавне набавке за осигурање запослених 

 спровођење поступка јавне набавке материјала за рад са децом – играчке 

 спровођење поступка јавне набавке материјала за рад са децом – потрошни материјал 

 учешће у поступцима централизованих јавних набавки   

 контрола рачуна и рад у Централном регистру фактура 

 израдакварталнихизвештаја 

 припрема и израда Годишњег плана јавних набавки 

 обрачунзадужењакорисникауслуга,  

 обрачун личних доходака и накнада из личних доходака, 

 обрачун обавеза по кредитима и другим административним забранама, 

 контрола и обрачунпутнихналога 

 издавање робе из магацина на основу требовања 

 усклађивање магацинског стања са материјалним књиговодством 

 требовањесвихнамирница, 

 комплетирањерачунадобављача, 

 контирањерачунадобављача, 

 књижење свих примљених рачуна и уплата; 

 вршење плаћања доспелих фактура по изворима финансирања; 

 електронско слање захтева за пренос средстава; 

 електронскаплаћања; 

 припрема и уношење података за Croso регистар запослених (централни регистар обавезног 
социјалног осигурања); 

 припрема података, уношење података и рад у апликацији Управе за трезор за израду завршног 
рачуна. 

 
Подносилац извештаја: 
Милосављевић Љиљана, 

Руководилац финансијско рачуноводствених послова 
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6.8. Годишњи извештај рада сектора инвестиционог одржавања 

 
У наведеном временском периоду Сектор инвестиционог одржавања обављао је уобичајне активности и 

трудио се у пуној мери да утиче да се процес рада у Установи у свим сегментим обавља несметано 

.Правовремено смо реаговали у свим ситуацијама и утицали на то да се сви кварови моментално или у што 

краћем року отклоне.Као и до сада рад службе је обављан по приоритетима: 

Више пажње је посвећено раду централне кухиње и транспору хране како би иста увек несметано и на 

време стигла по вртићима.Као и до сада и у овом периоду рад кухиње је обављан у отежаним околностима (рад 

ноћу) што се одразило и на рад сектора одржавања јер је мајстор електричар био ахгажован у трећој смени да би 

предупредио и отклонио евентуалне кварове на ел. мрежи који би утицали на то да се храна не спреми и не 

испоручи на време.Као последица тога јавило се кашњење у поправкама у току дневне смене међутим,није било 

већих кварова .У већини случајева пријаве на дневном нивоу су се односиле на кварове на расвети и на 

бојлерима који греју воду у мокрим чворовима а настају услед уградње неквалитетног репроматеријала који се 

набавља од добављача одређеног за набавку по тендеру. 

Што се грејања и функционисања грејних инсталација тиче у току ове грејне сезоне нисмо имали већих 

проблема.Вртићи који раде по систему даљинског грејања („Колибри“,“Зека“.“Шврћа“,“Бубамара“ и „Цицибан“) нису 

имали проблема са испоруком топлотне енергије од стране Енергетике али је мањих проблема било и има их у 

појединим вртићима на грејној мрежи унутар објеката и то: 

У Вртићу „Бубамара“ због честог озрачивања радијатора  долази до пада притиска у мрежи што се 

одражава на квалитет грејања па је било неопходно чешће пунити мрежу што су мајстори из службе обављали 

редовно. 

У вртићу „Цицибан“ у задњих пар месеци врло често се дешава да је притисак у мрежи унутар вртића на 

нули.Обзиром да до пада притиска долази услед губитака воде у систему, а нигде визуелно нисмо могли да 

утврдимо да долази до цурења из радијатора,вентила или цеви,претпоставка је да је на инсталацијама  које иду 

испод вртића услед дотрајалости дошло до напрснућа цеви и да ту губимо воду.О томе је обавештена фирма која 
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у Установи по тендеру обавља сервисирање грејних инсталација. Уколико стручно лице фирме које пружа услуге 

сервисирања грејних инсталација у ПУ „Ђурђевдан“ Крагујевац, утврди узрок настајања квара, Установа ће 

контактирати „Енергетику“ циљу предузимања даљих корака.   

У вртићу „Невен“ који се греје на природни гас није било проблема док су котлови у вртићу „Чуперак“ 

почетком грејне сезоне ремонтовани тако да су ситнији кварови отклањани у ходу и грејање је било 

задовољавајуће. 

У два наврата,услед кварова на градској мрежи, а у питању су инсталације које подземно пролазе испод 

дворишта вртића „Цицибан“ и „Бубамара“ дошло је до пуцања цеви, па је Енергетика морала интервенисати.Том 

приликом услед копања тешким машинама дошло је до нарушавања изгледа дворишта јер екипе које су радиле на 

санацији кварова нису дворишта вратили у првобитно стање.То се поготово односи на вртић „Бубамара“ где су 

машине оштетиле цео плато покривен бетонским плочама тако да сада тај део дворишта није за употребу и 

представља опасност за безбедност деце. 

Што се осталих сегмената у раду сектора тиче а односи се на браварију,столарију,одржавање водоводних 

инсталација кошење и сређивање дворишта и возни парк,све је обављано и обавља се по позиву и у већини 

случајева делује се одмах.Већих проблема није било и генерално их нема.Машине купљене пре пар година 

(косилице и тримери) се редовно одржавају и сервисирају и баш су пре недељу дана враћене из сервиса где им је 

урађен периодични преглед и где су испробане и припремљене за наредну сезону. 

Возила су сва у исправном стању,регистрована са свим урађеним сервисима сем зеленог комбија који је одјављен 
и отписан због старости. 
У претходном  временском периоду Сектор инвестиционог одржавања обављао је уобичајне активности и трудио 
се у пуној мери да утиче да се процес рада у Установи у свим сегментимa обавља несметано .Правовремено смо 
реаговали у свим ситуацијама и утицали на то да се сви кварови моментално или у што краћем року отклоне.Као и 
до сада рад службе је обављан по приоритетима. 
Већа пажња посвећена је раду централне кухиње у вртићу „Колибри“ у коју су допремљени и инсталирани нови 
уређаји који умногоме олакшавају рад запосленима на припреми хране као и мајсторима на одржавању, јер се 
тиме смањује број интервенција и поправки које су на старим уређајима биле врло честе. 
        Мимо мањих интервенција које се свакодневно обављају од већих послова који су урађени у претходном 
периоду било је и измештање кухињске опреме која је била ускладиштена у холу вртића „Цицибан“ по осталим 
вртићима (сале вртића „Невен“ и „Колибри“ и централни магацин у вртићу „Бубамара“).Обзиром на обим и тежину 
посла који је обављен, а услед малог броја запослених у сектору и немогућност да сами посао обавимо као 
испомоћ су ангажовани запослени кухињски радници и васпитачи из Установе.У организацији и ахгажовању 
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приватних фирми које нас снабдевају храном на обезбеђивању дизалица и камиона за превоз учествовао је и шеф 
кухиње тако да нам је и то у многоме олакшало посао. 
       Учествовали смо,као служба и у адаптацији канцеларијског простора у вртићу „Чуперак“ заједно са 
запосленима из вртића израдом преградног зида од ригипс плоча. 
      Опремили смо новим гардеробним орманима и клупицама ходник испред просторија које користи наш ЧПП у 
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“. 
Што се осталих сегмената у раду сектора тиче, а односи се на браварију,столарију,одржавање водоводних 
инсталација, кошење и сређивање дворишта и возни парк,све је обављано и обавља се по позиву и у већини 
случајева делује се одмах.Већих проблема није било и генерално их нема.            
Возила су сва у исправном стању,регистрована са свим урађеним сервисима  тако да се транспорт хране и 
обављање свакодневних активности службе врши без икаквих проблема. 
 
 

 

Подносилац извештаја: 
Павловић Саша, 

руководилац сектораИнвестиционог одржавања 
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7. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О САРАДЊИ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

7.1. Годишњи извештао о реализованој сарадњи са родитељима 

 
 Сарадња са родитељимареализована је кроз: 

- Свакодневни контакт са родитељима приликом доласка и одласка детета у смислуразмене потребних 

информација; 

- Родитељске састанке који су планирани током године са различитим темама:упознавање родитеља са 

програмом рада, организацијом, начинима комуникације,фунционисања служби у установи и свим другим 

важним питањима, као и са посебнимтемама везаним за организацију манифестација; 

- Информисање о текућим активностимаобавештењима, кроз паное за родитеље; 

- Програме подршке породици кроз Пројектекоји су се организовали у Установи. 

 

Током радне 2020/2021. године због актуелне епидемиолошке ситуације комуникација са родитељима се у 

највећом мери одвијала онлјан путем вајбер група.  

 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТ 
 

НАЧИН РАДА ВРЕМЕ И МЕСТО УКЉУЧЕНЕ ОСОБЕ ДОКУМЕНТАЦИJА 

Општи родитељски састанци Састанак-
информисање 

Тромесечно 
вртићи 

Тимови вртића Обавештења, синопсис, 
записник 

Групни родитељски састанци 
и радионице за децу 

Састанак, 
радионица 

4 пута годишње и 
додатно, по 

потреби 

Тимови вртића Обавештења, синопсис, 
записник, фотографије 

Индивидуални контакти са 
родитељима 

Разговори 
 

Свакодневно и по 
потреби, Вртићи 

Тим вртића Радана књига 

Анкетирање родитеља Анкете, упитници 
 

Септембар и по 
потреби, Вртићи 

Тимвртића 
Тим за 

самовредновање 

Обавештења, упитници, 
анкете 

Саветовалиште за родитеље Разговор По потреби, Стручни сарадник - Белешке 
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 Саветовалиште 
за родитеље 

психолог у 
Саветовалишту 

Пано за родитеље Информативни 
панои, 

интерактивни 
панои, дечији 

панои 

Током године, 
Вртићи 

Тимови вртића, деца Обавештења, искази, 
фотографије, дечији 

цртежи 
 

Брошуре Информисање и 
едукација 
родитеља 

Према потреби, 
вртићи 

Стручни сарадници и 
васпитачи 

Брошуре, фотографије 

Кутија за сугестије Пружање 
могућности 

родитељима да 
искажу своје 

потребе и 
очекивања 

Свакодневно и 
према потреби, 

Вртићи 

Васпитачи Сугестије родитеља 

Учешће родитеља у 
заједничким активностима 

Приредбе, 
прославе, и 

боравак у групи, 
предлози 

хуманитарних 
акција од стране 

родитеља 

Током године по 
потреби, Вртићи 

Васпитачи, директор, 
родитељи 

Обавештења, 
фотографије, 

евалуације 

Савет родитеља (Установе, 
вртића) 

Састанци Током године 
према плану рада 

Савета 

Директор, главни 
васпитач, чланови 

Савета 

Обавештења, 
записници 
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7.2. Годишњи извештај о оствареној сарадњи са основним школама 

 
 

РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТ 

НАЧИН РАДА ВРЕМЕ И МЕСТО УКЉУЧЕНЕ ОСОБЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Заједничко учешће у 
различитим културним и 
спортским активностима 

Маскенбал, 
Дечији шкраб, 
такмичарске игре, 
колаж програми, 
Ђурђевдански 
карневал  

Дечија недеља,  
Дан града 
(Октобар/ Мај) 

Васпитачи, деца Обавештења, 
синопсиси, 
фотографије, 
извештаји 

Посета ђацима првацима 
Посета часовима првог 
разреда 

Цртање, 
рецитовање, 
певање, покретне 
игре 

Септембар 
Мај 
 

Васпитачи, деца, 
учитељи 

Обавештења, дечји 
цртежи, извештаји 

Због актуелне епидемиолошке ситуације сарадња са основним школатоком радне 2020/2021. године 
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7.3. План сарадње са организацијама и институцијама у окружењу 

 
 Сарадња са друштвеном средином je реализована на нивоу вртића и Установе. Узимајући у обзир 
специфичности васпитне групе, средине и могућности, сарадња се реализовала са: 

- културним институцијама; 
- основним школама; 
- здравственим установама; 
- удружењима, невладиним организацијама. 
 

АКТИВНОСТ 
 

НАЧИН РАДА ВРЕМЕ И МЕСТО 
УКЉУЧЕНЕ 

ОСОБЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Сарадња са културним 
институцијама -  библиотека 

Посматрање, 
разговор 

Према плановима 
вртића; 

Дечија библиотека 
„Вук Караџић“ 

Деца, васпитачи, 
сарадник за 

културу, 
библиотекар 

Позив на сарадњу, 
фотографије, дечији 

цртежи 

Сарадња са другим 
предшколским установама 

Посете, размене, 
састанци, 
заједничке 
активности 

Током године 
Предшколске 

установе 

Деца, васитачи, 
директори, стручне 

службе 

Позиви, обавештења, 
фотографије, извештаји 

Сарадња са издавачким 
кућама 

Промоције стручне 
литература, 

уџбеника, семинари 

Током године Директори, аутори, 
васпитачи, стручни 

сарадници и 
сарадници 

Обавештења, радне 
књиге, сертификати 

Сарадња са Црвеним 
крстом и другим 
хуманитарним 

организацијама 

Учешће на 
конкурсима, 
заједничке 
активности 

Током године Деца, васпитачи, 
сарадник за 

културу, запослени 
у организацијама 

Обавештења, извештаје, 
дечије радови, 
фотографије 

Сарадња са здравственим 
институцијама 

Предавања, 
трибине, прегледи 

Према плану 
сарадника на ПЗЗ 

Деца, васпитачи, 
сарадници на ПЗЗ, 

предавачи, 
здравствени 

радници 

Картони, санитарне 
књижице, обавештења, 
извештаји сарадника на 

ПЗЗ, радне књиге, дечији 
радови 
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Сарадња са Центром за 
социјални рад 

Путем званичних 
канала 

комуникације 

Током радне 
2020/2021. године 

Директор, стручни 
сарадници, 
васпитачи, 

запослени у 
Центру. 

Позиви, извештаји, 
радне књиге 

Сарадња са средствима 
јавног информисања 

Гостовања, изјаве, 
снимања 

Током радне 
2020/2021. године 

Деца, васпитачи, 
стручни сарадници 

и сарадници, 
директор, медијске 

куће 

Видео записи, новински 
чланци 

Сарадња са Управом Града састанци Током радне 
2020/2021. године 

Директор, 
представници 

Града 

Материјали са састанака 

Сарадња са Школском 
управом 

Састанци Током радне 
2020/2021. године 

Директор, стручни 
сарадници, 
васпитачи, 

представници 
школске управе 

Материјали са састанака 
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8. ИЗВЕШТАЈ О КУЛТУРНИМ, ЈАВНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА И СТРУЧНИМ СУСРЕТИМА 

 

НАЗИВ АКТИВНОСТИ 
 

ВРЕМЕ И МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ УЧЕСНИЦИ 

Дечија недеља Октобар 2020. - пунктови у граду 
онлајн заједница 

Деца и реализатори ПУ „Ђурђевдан“ 

Ђурђевдански карневал Мај 2021. - онлајн заједница Деца, родитељи и реализатори ПУ 
„Ђурђевдан“ 

Обележавање дана града и дана 
Установе 

Мај 2021. онлајн заједница Тим „Кључић“ 

Ликовни конкурси Током радне 2020/2021. године 
(онлајн заједница) 

Деца, родитељи и реализатори ПУ 
„Ђурђевдан“ 

 
Представници васпитача су учествовали на Сусретањима васпитача у Врњачкој Бањи од 02 до 04. октобра 

2020. године са радом „Прослава Светог Саве у вртићу „Бубамара“. Такође су се представили и на Стручним 

сусретима васпитача од 27 до 30 маја у Врњачкој Бањи са радом „Разиграна слова“.Затим, су се на Стручној 

конференцији за васпитаче од 17 до 20. 06. представили са радом „Мудрице кроз јесењу сонату“. 

Представници медицинских сестара - васпитачана су узеле учешће на XIII Стручним сусретима 

медицинских сестара ПУ Србије у Кладову са радом „Физичко окружење у функцији учења и развоја деце узраста 

од 6 до 24 месеца старости“, јаслице „Шврћа у октобру 2020. године.  
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