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1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Васпитно образовни рад у Установи ће се организовати према Општим основама
предшколског програма и циљевима и задацима предвиђеним Развојним планом установе.
Делови програма који се односе на рад са децом јасленог и вртићког узраста у васпитно образовној пракси третираће се као јединствена целина. Из тога ће произилазити и
стратегија рада са децом као и општа организација живота у вртићу.
Кључне тачке које ће бити обавезујуће за реализаторе васпитно - образовног рада су:
 креирање васпитне средине која ће својом организацијом пружати оптималне
услове за психофизички развој деце;
 уважавање индивидуалних карактеристика сваког детета;
 стварање позитивне емоционалне атмосфере у вртићу;
 унапредити стручно усавршавање запослених;
 успоставити и унапређивати сарадњу са породицом;
 реализовати сарадњу са локалном заједницом и окружењем.
„ЛИЧНА КАРТА“ УСТАНОВЕ
Предшколска установа „Срећица“ се налази у приватној кући, површине 330m у
улици Матице српске број 10 у Београду, општина Звездара. Установа се бави васпитно образовним радом деце јасленог и вртићког узраста и припремом деце пред полазак у
школу. Капацитет је за 90 - оро деце вртићког и јасленог узраста.
Издвојено одељење Установе „Срећица 2“ налази се у Матице српске број 56А, где
ће се обављати образовно васпитни рад. Укупна површина простора издвојеног одељења
Установе је 188 м2 и омогућава несметано обављање васпитнообразовне делатности за
максимално 40 деце, за 20-оро деце јасленог и 20-оро деце вртићког узраста.
Одлуку за организацију рада у издвојеном одељењу, „Срећица 2“, ,,ПУ ,,Срећица,
донео је оснивач на основу заинтересованости родитеља.
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Услови рада
Све радне собе су опремљене намештајем који одговара узрасту деце,
нормативима, захтевима програма и условима које даје простор. Дидактичка средства, АВ
средства и остали материјали за рад и игру такође су набављани у складу са узрастом,
програмима (припремни предшколски програм и програм за млађе узрасте), броју деце,
развојним потребама и условима које пружа простор. Сваки васпитач овде даје сопствени
печат и израз у складу са карактеристикама своје групе. Изузев радних соба, за извођење
васпитно - образовног рада користе се и други простори. То су двориште, хол, гардероба,
терасе, трпезарија и фискултурна сала. У зависности од потреба, простори добијају
различиту структуру, о чему одлучује васпитач, односно медицинска сестра - васпитач.
Kада је у питању опремљеност треба посебно истаћи да сва деца у нашој установи имају
једнаке могућности, односно услове.
Издвојено одељење Установе „Срећица 2“- стамбени објекат који је грађен од
материјала који није запаљив односно од опеке и бетона и који обезбеђује звучну, хидро и
термо изолацију. Прикључен је на електричну и телефонску мрежу, јавну водоводну и
канализациону мрежу. У објекту је обезбеђено природно проветравање и етажно грејање,
а простор је климатизован.
Објекат садржи дневни боравак модуларног типа, спаваће собе, собу за
фискултуру, санитарне просторије, кухињу и простор за запослене.
Кадровска структура одговара стандардима квалитета рада :
 директор ;
 васпитачи;
 медицинске сестре – васпитачи;
 техничко особље;
 спољни стручни сарадници.
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Организација васпитно - образовног рада установе
Званично радно време установе је од 06:30ч

до 18:00ч, а према потребама

родитеља организоваће се и потребна дежурства. Облици рада са децом су целодневни и
полудневни. Васпитно - образовни рад ће се спроводити на српском језику.
Установа и њено окружење
Установа и издвојено одељење се налазе у мирном и лепом делу насеља, поседују
уређено двориште у коме ће деца свакодневно боравити и где ће се организовати
активности као што су радионице у природи, истраживачке, еколошке, спортске,
такмичарске и слободне игре. Сарађиваћемо са Основним школама „Д. С. Лазаревић“ и
„Павле Савић“, музичком школом „В. Ђорђевић“, библиотеком „Мома Димић“ које се
налазе у непосредној близини нашег вртића.У плану нам је и сарадња са С.Ц. „Олимп“,
другим вртићима у окружењу и другим ресурсима локалне заједнице.
Све ове могућности повезивања са другим установама, дају деци прилику и нова
места за учење. Повезивање и сарадња са другим образовним установама омогућује
васпитном особљу стручно усавршавање у свом раду и примену нових сазнања (о плану
стручног усавршавања ћемо писати у наредним поглављима).
2. ПОТРЕБЕ ПОРОДИЦА И ДЕЦЕ
Потребе породица, односно деце да буду смештена у вртиће приватног карактера
темеље се на следећим разлозима:
 Недовољни капацитети државних предшколских установа;
 Бројност група у државним вртићима;
 Амбиција родитеља да детету обезбеде више стандарде битне за одрастање детета;

Школска 2021/2022
Page 5

 Отвореност установе, што подразумева да је распоред дневних активности у
потпуности прилагођен потребама породице и детета на најфлексибилнији могући
начин;
 Могућност да се квалитетније бавимо децом са јасно инплицираним развојним
појавама.
Организациона структура установе
Узраст

6м – 1 год.
1–2 год.

Васпитна група

Мешовита
јаслена група
Млађа јаслена
група

2–3 год.

Старија јаслена
група

3 – 4 год.

Млађа вртићка
група

4 – 5,5 год.

Старија
вртићка група

5,5 – 6 год.

Предшколска
група

Број васпитних група

Број деце

Место реализације

12

ПУ„Срећица“

1

12

ПУ„Срећица“

1

16

ПУ„Срећица“

1

20

1-2

ПУ„Срећица“
1

24

1-2

26

ПУ„Срећица“

3. МАТЕРИЈАЛНИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
Предшколска установа „Срећица“ налази се у улици Матице Српске 10, површине
330м2, капацитета 90 деце, структуре просторија: 8 соба, три купатила,трпезарија, две
терасе и дворишни део. Вртић располаже савременом кухињом и трпезаријом у којој се
сервирају оброци. Кухиња има природно осветљење и могућност природног проветравања
простора. Издвојено одељење садржи дневни боравак модуларног типа, спаваће собе, собу
за фискултуру, санитарне просторије, савремену кухињу са трпезаријом и простор за
Школска 2021/2022
Page 6

запослене. Објекати су опремљени потпуно новим намештајем, аудио визуеним
средствима, играчкама, дидактичким материјалом, теписима, санитарно – техничком
опремом, а уз то прилагођено узрасту деце, која ће боравити у конкретном простору.
У наредном периоду потребно је допунити библиотеку, стручном литературом, као и
обогатити фонд играчака обзиром да то спада у групу потрошног материјала.
Због интересовања родитеља за упис и проширења капацитета планирано је
запошљавање нових кадрова (васпитача и медицинских сестара - васпитача) који ће
реализовати планиране садржаје рада.
У оквиру унапређења квалитета рада планирано је формирање радионице за општи
стимулативни програм који ће реализовати дефектолог - логопед, као и математичко истраживачку и еколошку радионицу у чијој реализацији ће учествовати васпитачи и
педагог.
4. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И КАДРОВА
Радно време за све облике окупљања деце :
Назив облика окупљања

Радно време

Целодневни боравак

6:30 ч – 18 ч

Полудневни боравак

7:00 ч – 12 ч; 13 ч – 18 ч

Васпитачи раде у сменама ткз. „клизно“ радно време.
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Преглед броја запослених према профилима
Редни

Профил стручњака

број

Планирани број
радника

1.

Директор

2

2.

Стручни сарадник-педагог

1

3.

Васпитач

4-5

4.

Медицинска сестра - васпитач

5-6

5.

Техничко особље

1-2

Стручна спрема
VI и IV Степен стручне
спреме
VII Степен стручне
спреме
VII Степен стручне
спреме
IV Степен стручне
спреме
III - IV Степен стручне

Спољни стручни сарадници су:
 Психолог;
 Дефектолог – логопед;
 Професор енглеског језика;
 Професор глуме;
 Професор спорта;
 Физијатар;
 Стоматолог...
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Планирање и распоређивање радног времена
У оквиру пуног радног времена (40 часова седмично) за остваривање програма рада
планирана је следећа структура радног времена за васпитаче и медицинске сетре васпитаче:
 30 сати – непосредан рад са децом;
 2 сата– припремање, планирање, реализација и вредновање остваривања програма
васпитно - образовног рада;
 1

сат

–

Учествовање

у

изради,

праћењу

и

вредновању

плана

индивидуализације/ИОП-а 1 усарадњи са стручним сарадником и родитељима,
односно старатељима деце;
 1 сат – Структурирање подстицајне средине за учење и развој, уз активно учешће
деце и заједно са децом, креирање подстицајне средине за учење и развој све деце;
 1 сат – Припремање средстава и материјала за игру и различите активности,
подстицање позитивне социјалне климе и подржавање учешћа деце у заједници
вршњака и одраслих;
 1 сат - Праћење и пружање подршке добробити и целовитом развоју у сарадњи са
колегама и родитељима, односно старатељима деце, спровођење активности у
циљу остваривања континуитета додатнеподршке при преласку на наредни ниво
образовања или у другу установу;
 1 сат – Вођење прописане евиденције и педагошке документације;
 2 сата - Учествовање у организованим облицима културне активности и јавне
делатности Установе, сарадња са родитељима или старатељима деце и широм
друштвеном заједницом;
 1 сат - Стручно усавршавање и учествовање у раду стручних органа и тимова
Установе.
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5. ЗАДАЦИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ОСНОВА ПРОГРАМА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА
Васпитно образовни рад ће се организовати према начелима и параметрима нових Основа
система образовања и васпитања у складу са програмом „Године узлета“:
 реализација и евиденција васпитно образовног рада у вртићу и јаслицама,
 и даље радити на богаћењу васпитне средине, структуирању подстицајних услова
за општи развој деце неопходним набавкама васпитног и потрошног материјала као
и израдом нових средстава и игара,
 запажање, планирање и евидентирање васпитног рада,
 организован приступ групном и индивидуалном раду васпитача и стручног
сарадника на избору и примени одговарајућих метода и начина рада са децом,
 развој комуникативне способности деце.
Васпито образовани рад са децом узраста до 3 године
Основни задатак биће креирање повољне васпитне средине која својом
организацијом пружа оптималне услове за психо - физички развој детета, реализоваће
медицинске сестре - васпитачи у сарадњи са остатком тима наше Установе. У том циљу
планира се систематски рад на стварању тимова који би били спремни да флексибилније
планирају и организују рад са децом и проналазе адекватна решења која се односе на:
 процес адаптације;
 индивидуализовано учење;
 средина за учење;
 интеграција;
 сарадња са породицом.
Процес адаптације – информисање и едуковање родитеља приликом уписа, израда
систематичног плана адаптације за свако дете, коришћење инструмената за снимање
психофизичког статуса детета и праћење тока адаптације (упитници о здравственом стању
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детета, за родитеље, скале процене, чек листе...). Укључивање родитеља према потребама
детета у радној соби током адаптације. Усаглашавање навика и распореда живљења у
породици и јаслицама, стручна подршка деци, родитељима и в.о.кадру.
Систематско праћење напредовања и евидентирање дечијег развоја

-

свакодневно, спонтано посматрање, примена инструмената, документовање, снимање
развојног нивоа групе и планирање у складу са добијеним подацима, едукација кадра.
Индивидуализовано учење – усаглашавање развојног нивоа, способности,
интересовања и потреба сваког детета са процесом учења (поштовање индивидуалног
ритма детета). Користиће се различите технике праћења и посматрања са циљем стицања
увида у развој и понашање сваког појединачног детета (документовано у портфолијама),
подшка и стимулација закаснелог развоја психомоторике, развијање социјалних вештина.
Реализоваће

се

програми

Подстицање

дечијег

самопоштовања

(прилагођеног

могућностима деце јасленог узраста), Јасле као породични центар, Рани развој говора.
Средина за учење – средина која подстиче дечији развој – физички безбедна,
простор структуиран по центрима интересовања – стални ( сензомоторни и говорни ) и
повремени, места за самосталну и групну игру, материјали ( структуирани и
неструктуирани ) доступни и у функцији детета, продукти непосредног рада са децом као
главно средство оплемењивања и естетског уређења просторије, употреба рециклажног и
амбалажног материјала, израда дидактичких средстава.
Интеграција – стварање услова и прилика за контакте и комуникацију између деце
различитог узраста (1–6 год.), проналажење адекватних решења с прам структуре
просторија, укључивање васпитача у планирање заједничких садржаја, квартална
евалуација, заједнички центри интересовања, радионице и активности за родитеље и децу
различитог узраста, континуирано планирање и реализација интегративих активности на
нивоу јаслица - вртић.
Сарадња са породицом – свакодневна размена информација, планирани
индивидуални разговори, писмена обавештења, родитељски састанци (општи и групни),
креативне и едукативне радионице, непосредно учешће родитеља у креирању васпитног
процеса у групи и Установи у целини (Савет родитеља, радне групе, учешће у изради
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играчака, естетском уређењу простора, излети, прославе...), поштовање дефинисаних
критеријума у односу према родитељима – професионална комуникација.
Основни циљеви плана рада су:
 повољни утицај на општи развој организма;
 овладавање моториком;
 усавршавање чулних органа и развијање навика;
 неговање отворености за доживљаје;
 пружање помоћи у стицању самосталности;
 помоћ у стварању слике о себи стицању поверења у своје способности;
 одстицање и неговање природне радозналости детета у односу на свет који га
окружује;
 подстицање решавања малих проблема сензомоторне интелигенције;
 подстицање и богаћење дечијег говора као средства за комуникацију и стицање
знања;
 подстицање развоја сензомоторних и перцептивних способности и стварање
повољних услова за формирање почетних знања кроз практичне активности.
На овом узрасту, најзаступљенији облици рада су:
 игре моторичких активности;
 ликовне активности;
 графомоторничке активности;
 музичко ритмичке активности;
 активности драматизације;
 истраживачке активности;
 овладавање моториком;
 формирање правилног држања тела;
 развијање навика (телесне хигијене, узимање хране, за пражњењем...);
 усвајање елементарних норми понашања у оквиру основних моралних вредности;
 подстицање решавања малих проблема сензормоторне интелигенције.
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Све ове активности презентоване кроз игру имају за циљ да подстичу
интелектуални развој детета, његове комуникативне способности, машту, као и друге
аспекте физичко сензорног, емоционалног и сазнајног развоја. Учење је интерактиван
процес између деце и одраслих вршњака и средине са којом деца долазе у контакт.
Зато ће акценат бити на уређењу радне собе, опремање центара и адекватној
понуди материјала како би задовољила потребе сваког детета.
Васпитно образовни рад са децом од 3-5 година
Улоге васпитача су бројне, а неке од важнијих су :
 улога у креирању вртића као места живљења деце;
 улога васпитача у подстицању дечије игре;
 улога васпитача у регулисању социјалних односа;
 улога васпитача у организацији средине за учење;
 улога васпитача у подстицању и очувању дечјег самопоштовања.
Реализоваће

се

програми

„Самопоштовање“,

„Ненасилна

комуникација“,„Чувариосмеха“, „Вртић као породични центар“и остали акредитовани
програми који ће посетити васпитно особље у току едукације.
Васпитно - образовни циљеви :
 стицање позитивне слике о себи;
 развијање поверења у себе и друге;
 подстицање самосталности и индивидуалне одговорности;
 развој интелектуалних капацитета;
 развој социјалних и моралних вредности;
 неговање односа ненасилне комуникације и толеранције;
 развој моторних способности и спретности;
 подстицање креативног изражавања детета;
 развијање значаја о заштити и очувању природне и друштвене средине;
 јачање социо-емоционалне компетенције.
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Припремни предшколски програм (намењен је деци у години пред полазак у школу)
Дете предшколског узраста упознаје и види свет око себе као целину. Оно није
свесно појединости, не рашчлањује целину у ситније детаље. Појмове усваја, “упија“ у
ширем контексту, повезује их и гради своју структуру мишљења. Начин решавања
проблема је непосредно кроз игру. Посебна пажња ће бити усмерена ка социјализацији,
успостављању и ширењу социјалних контаката са децом и одраслима у непосредном
окружењу. Поред индивидуалности и успостављања позитивне партнерске комуникације
дете-одрасли-дете, развијаћемо иницијативност, емоционалну стабилност и креативност.
Природну потребу за сталним откривањем развијаћемо пружањем адекватних подстицаја
детету да открива и сазнаје нешто ново, склоност да трага за непознатим, чиме се
доприноси дечјем развоју стваралаштва. Нагласак ће бити и на активностима које пружају
могућност да деца активно и непосредно упознају свет око себе.
Општи циљеви:
 омогућавање једнаких стартних позиција при упису у школу
 изграђивање дететове готовости за полазак у школу
 допуна породичног васпитања
Посебни циљеви:
 развијање способности и вештина
 развијање особина и ставова
 развијање знања
Задаци васпитно образовног рада:
 подстицање осамостаљивања, поштивања индивидуалности,
 подстицање креативости,
 подршка сазнајном развоју,
 неговање радозналости,
 подршка физичком развоју.
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РЕЖИМ ДАНА
Јаслене групе
Време

Активности

06:30 – 08:30

Пријем деце, договор за дневне активности и гимнастика

08:00 – 09:00

Доручак

09:00 – 10:30

Усмерене активности

10:30 – 11:15

Слободне активности

11:15 – 12:00

Воћна ужина и нега деце

12:00 – 14:00

Поподневни одмор

14:00 – 15:00

Ручак

15:00 – 16:30

Слободне активности

16:30 – 17:00

Млечна ужина

17:00 – 18:00

Слободне активности и одлазак кући

Вртићке групе
Време

Активности

06:30 – 08:30

Пријем деце, договор за дневне активности и гимнастика

08:00 – 09:00

Доручак

09:00 – 10:30

Усмерене активности

10:30 – 11:00

Игре по центрима интересовања

11:00 – 12:00

Усмерене активности и додатни програми

11:30 – 12:00

Воћна ужина

12:00 – 13:00

Усмерене активности и додатни програми

13:00 – 14:00

Игре по центрима интересовања

14:00 – 15:00

Ручак

15:00 – 16:30

Слободне активности

16:30 – 17:00

Млечна ужина

17:00 – 18:00

Слободне активности и одлазак кући
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Додатни програми
У оквиру предшколског програма реализоваћемо и следеће посебне програме за
децу која имају потребу да се додатно ангажују и укључују у активностима:
 енглеског језика,
 фолклора,
 драмског стваралаштва,
 спорта,
 бонтон-лепи манири,
 балет.
Ове садржаје ће реализовати спољни сарадници са циљем подстицања код деце
развоја предиспозиција, креативности, маштовитости и уопште љубави према раду и
активностима.
Пригодни и повремени програми
У току године реализоваће се програми учешћа у културним манифестацијама, које
организује град Београд:
 дечја недеља,
 дани дечјих радости,
 ликовне манифестације,
 спортске манифестације.
Биће организоване интерне свечаности поводом новогодишњих

и ускршњих

празника, завршних свечаности, једнодневни излети, и сл. Културна и јавна делатност
одвијаће се у складу са програмом рада Установе. Образовни наступи деце у току године
организоваће се уз поштовање уобичајеног приступа у припреми и извођењу приредби,
прослава и изложби. Садржај наступа представљаће инсерте из васпитно - образовног
рада.
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У току године, пригодним активностима, планира се и обележавање верских,
државних и других важних датума (Нова година, Божић, 8 март, први април, Дан планете
Земље...)
Језик на коме се изводи васпитно - образовни рад
Васпитно образовни рад у вртићу изводи се на српском језику. Енглески језик је
заступљен два пута недељно у сарадњи са стручним сарадником професором енглеског
језика.
6. ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА САРАДЊА СА
ПОРОДИЦОМ И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
Сарадња са породицом
Сарадња са породицом је једна од најзначајних питања у домену рада васпитача и
медицинских сестара. Установа не може остваривати сложену васпитно образовну
функцију без помоћи родитеља и њиховог активног укључивања у рад вртића и јасле.
Приоритетни задаци биће стварање услова за отвореност вртића и породице у узајамној
сарадњи, пре свега за укључивањем родитеља у реализацију васпитно-образовног рада. У
свему овоме велику улогу има и Савет родитеља.
На информативно едукативном нивоу сарадња ће се одвијати кроз:
 Родитељске састанке (опште, групне, едукативне);
 Индивидуалне разговоре (свакодневна размена информација на релацији
васпитач родитељ, „ дани отворених врата“ договореним терминима);
 Паное за родитеље (редовно ажуриране информације везане за васпитно
образовни рад са децом, продукти рада, препоруке, и сугестије....);
 Креативне радионице (заједно са децом, у оквиру тима родитељи-васпитачи,
излети, прославе, акције);
 Родитељ као сарадник у групи (у току адаптације, тематско присуство).
Писане информације на паноу Установе се односе на:
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 податке о личној карти установе;
 распоред живљења деце;
 јеловник за наредну недељу;
 информације о епидемиолошком стању у објекту;
 позив родитељима на сарадњу,дружење,акцију;
 обележавање посета и сусрета у објекту;
 изложбе ликовног дечјег стваралаштва.
Тим спољних стручних сарадника (педагог, логопед) осим што ће се укључивати у
реализацију васпитно образовног рада биће посебно ангажовани у саветодавном раду са
родитељима, с циљем пружања одговарајуће стручне помоћи као и подизања нивоа
родитељских компентенција. Известан број представника родитеља биће укључен у Савет
родитеља и на тај начин бити у могућности да непосредно учествује у решавању проблема
и унапређењу васпитно - образовне праксе.
Сарадња са друштвеном средином
Вртић као васпитно-образовна установа подразумева велику отвореност ка
друштвеној средини, као и укључивање средине у живот и рад установе. Кроз реализацију
програма васпитно образовног рада деца проширују своја социјална искуства, стичу
елементарна знања о људима и њиховом животу и раду и основним односима у нашој
заједници. Основни циљ активне сарадње са друштвеном средином је:
 Упознавење детета са светом који га окружује тј.пружање основних појмова,
информација, искустава, који ће утицати на његов укупан даљи развој;
 Развијање позитивне слике о свету и свом окружењу.
Локална друштвена заједница ће својим активностима побољшати услове за
реализацију циљева институционалног васпитања и образовања предшколске деце, њихов
већи обухват и задовољавање разноврсних потреба деце. У плану нам је сарадња са
општином

Звездара,

месном

заједницом Миријево,

са

Основним школама,

са

здравственим установама на нивоу превенције (прегледи педијатра, физијатра и
стоматолога), библиотеком (учлањење деце), спортским центрима, другим предшколским
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установама у циљу организовања заједничких манифестација и акција намењених деци, и
осталим ресурсима локалне заједнице. Да би се деца упознала са најближим окружењем,
оствариће се сарадња са локалним поштама, продавницама, апотекама, занатским
радњама, пијацом...
7. ПРОГРАМ ПРЕВЕТИВНО ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
Брига о здрављу правилно психофизичком развоју и безбедности деце је приоритетан
задатак програма превентивно здравствене заштите који спроводи наша установа.
Смернице програма конципиране су на основу упуства Министарства здравља, који уједно
и врше контролу спровођења овог програма. Програмом систематског санитарног
хигијенског и здравственог надзора дефинисане су следеће мере превентивно здравствене
заштите деце:
 Опште мере на очувању и унапређењу здравља деце (правилан распоред дневног
живота, адекватна исхрана, хигијенски услови у вртићу, унапређење личне
хигијене деце, редовна дезинфекција, дезинсекција и дератизација, редовни
санитарни прегледи);
 Систематско праћење раста, развоја и здравља деце у вртићи као и заштита од
болести (попуњен здравствени картон, потврде о здравственом стању, дневна
контрола здравља у вртићу спроводи се кроз јутарњу тријажу и целодневни увид у
задравствено стање деце, периодична контрола раста и развоја деце);
 Мере правовременог

спречавања и раног откривања поремећаја и болести (у

условима колективног боравка повољна је средина за опсервирање деце и њиховог
понашања као и уочавање одступања у односу на развојне стандарде узраста,
могуће рано откривање поремећаја и проблема дечијег развоја);
 Здравствено васпитање и сарадња са породицом у остваривању превентивно
здравствене заштите (формирање здравих навика код деце и здравствено
образовање родитеља представља битан предуслов за очување и унапређење
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њиховог здравља и развоја зато је то и приоритетан садржај рада у реализацији
здравствене заштите у вртићу).
8. ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА
Кроз рад стручних органа разрадиће се и реализовати приоритетни задаци из
програма васпитно образовног рада. Годишњим планом се предвиђа рад следећих
стручних органа:
 Васпитно образовно веће,
 Актив за развојно планирање;
 Педагошки колегијум,
 Актив васпитача и Актив медицинских сестри - васпитача.
Васпитно образовно веће је највише стучно тело у установи, а чланови су
васпитачи, стручни сарадници и директор. Основни његов задатак је перманентно стручно
образовање, информисање васпитача и медицинских сестара за унапређење васпитне
праксе. За ову школску годину планирани су састанци са следећим тематским карактером:
Разматрање и усвајање Извештаја рада за 2020/21.годину;
 Разматрање и усвајање Годишњег плана за текућу 2021/22.годину;
 Организациона питања на почетку нове школске године у циљу унапређења
васпитнообразовне праксе;
 Програм стручног усавршавања;
 Извештај о самовредновању;
 Презентација Развојног плана;
 Презентација са семинара или примера добре праксе.
Рад актива за развојно планирање односиће се на следеће послове: анализа
Извештаја о самовредновању и израда акционог плана за писање новог Развојног плана,
израда Развојног плана, информисање ВОВ-а и Савета родитеља, писање извештаја.
Носиоци активности овог актива су његови чланови.
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Педагошки колегијум чине председници стручних актива и директор. Своју
активност Педагошки колегијум ће остваривати кроз састанке на којима ће се разматрати
питања из делокруга рада колегијума у односу на које ће се доносити одређене одлуке.
Активности (опис послова) педагошког колегијума:
 Анализира организационо - техничке услове рада;
 Прати реализацију Годишњег плана рада установе и врши евалуацију активности;
 Прати квалитет васпитно образовног рада и предлаже мере за унапређење;
 Координира рад тимова;
 Сарађује са активом за Развојно планирање на праћењу реализације Развојног
плана; Прати реализацију инклузивног програма;
 Прати реализацију посебних и специјализованих програма и других облика рада и
слуга; Учествује у изради плана, прати и организује програм стручног
усавршавања;
 Предлаже, усваја и прати реализацију програма културне и јавне делатности;
 Анализира закључке са седница Савета родитеља;

 Води евиденцију о свом раду.
Актив медицинских сестара – васпитача
Динамика одржавања и теме састанака:
Концепт рада актива за ову годину;
Планирање васпитно-образовног рада - елементи нових Основа програма;
Евалуација адаптација деце;
 Евалуација родитељских састанака;
 Уређење васпитне средине-изглед радних соба, израда дидактичких средстава и
играчака; Праћење развоја и напредовања деце, различити видови документовања;
 Деца са здравственим ризиком и деца са развојним проблемима-идентификовање и
опсервација;
 Стручно усавршавање медицинских сестара-презентација са семинара;
 Облици и садржаји сарадње са породицом – евалуација;
 Укључивање деце и сестара из јаслица у прославу Нове године;
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 Игре и активности деце у зимском периоду (у установи и на отвореном);
 Могућности учешћа родитеља у релизацији програма васпитно-образног рада;
 Планирање родитељског састанка: информисање родитеља о дечјем развоју и
напредовању;
 Планирање и реализација заједничких активности деце из јаслица и деце из осталих
група... и друга питања од значаја за праксу.
Стручни активи васпитача се одржавају једном месечно и организују се на нивоу
узрасних група. Основна функција актива васпитача је да се бави реализацијом и
вредновањем свих сегмената васпитно-образовног рада и да се кроз узајамну размену
унапређује васпитно-образовна пракса. Активи својом тематиком представљају врло
важан вид стручног усавршавања у Установи и тиме доприносе јачању компентенција
васпитног особља. Тематика рада актива односиће се и на области стандарда квалитета
рада предшколских установа, у циљу одржавања квалитета и јачања уочених слабости у
раду.
Предлог садржаја рада актива за ову годину:
 Предлози и усвајање плана рада актива;
 Стање у групама и услови за реализацију програма;
 Планирање и програмирање в-о рада;
 Угледне активности – реализација и анализа;
 Планирање васпитно-образовног рада на основу интересовања деце;
 Планирање активности у оквиру Дечје недеље;
 Различити модели сарадње са породицом, израда Плана сарадње за сваку групу;
 Праћење развоја и напредовања деце, примена различитих инструмената за
праћење;

Презентација средине за учење и развој и дидактичког материјала

(слободан избор за пријаву презентације);
 Презентација стручне књиге, стручна литература;
 Презентација са семинара и сусрета;
 Културна и јавна делатност: обележавање пригодних празника и приредбе;
 Сарадња са локалном заједницом - предлози и планирање;
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Планирање излета, шетњи, игара на отвореном...

9. ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ ТИМОВА
Стручни Тимови се формирају на нивоу установе и чине их

васпитачи и

медицинске сестре – васпитачи, представници Савета родитеља и директор.

План рада Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и
Занемаривања
Планиране активности
Формирање Тима
Израда плана рада Тима

Носиоци

Динамика

активности

реализације

Тим

Септембар

Презентовање на нивоу установе
Правилника о протоколу поступања у
установи у одговору на насиље, злостављање

Координатор Тима

и занемаривање
Припрема штампаног материјала за објекат
Израда постера и флајера на тему
злостављања деце
Упознавање родитеља са Правилником о
протоколу поступања у установи у одговору
на насиље, злостављање и занемаривање
Радионице: Подстицање самопоштовања;

Тим
Тим

Тим

Социјалне игре; Емоције

Васпитачи

„Различит поглед на свет“

Васпитачи

Годишњи извештај

Током године

Тим, Координатор
Тима

Јун – Август
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План рада Тима за самовредновање
Планиране активности

Носиоци
активности

Формирање тима
Израда плана рада Тима

Динамика реализације
Септембар

Одабир области квалитета за
вршење самовредновања, у
оквиру стандарда квалитета
рада установе
Израда и усвајање предлога
годишњег плана
самовредновања
Одређивање узорка/циљне
групе за истраживање

Тим за
самовредновање

Током године

Избор и израда инструмената
за самовредновање
Прикупљање података
Обрада добијених података и
интерпретација резултата
Израда годишњег извештаја

Јун-Август
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План рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе

Планиране Активности

Носиоци
активности

Формирање Тима
Израда плана рада Тима

Динамика
реализације
Септембар

Планирање мера за
унапређивање рада установе на
основу рада Тима за
самовредновање
Сарадња са другим Тимовима
Планирање мера за
унапређивање рада установе на
основу анализе и предлога
стручних органа установе
Праћење и спровођење
предложених мера за
унапређивање рада установе
(васпитно-образовног рада,
остваривање предшколског
програма, развој компетенција)

Тим

Током године

Упознавање колектива са
степеном реализације задатака снагама и слабостима квалитета
развоја установе
Годишњи извештај

Јун-Август
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План рада Тима за професионални развој
Планиране активности

Носиоци
активности

Формирање Тима
Израда плана рада Тима

Динамика
реализације
Септембар

Праћење стручне и друге литературе
Припрема и реализација стручних
теоријских предавања
Припрема и реализација огледних
практичних активности

Самостална израда наставних средстава

Коришћење интернета и образовних
софтвера

Тим,
Стручни
сарадници,
Васпитачи,
Медицинске
сестре - васпитачи

Током године

Праћење реализације стручног усавршавања
запослених
Тематска предавања представника других установа
Предавања, обуке, семинари и други облици
стручног усавршавања
Упознавање колектива са реализацијом стручног
усавршавања
Годишњи извештај

Јул - Август
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План рада Тима за инклузивно образовање
Планиране активности

Носиоци
активности

Формирање Тима
Израда плана рада Тима

Динамика
реализације
Септембар

Организовање активности на основу плана рада
Анализа актуелне предшколске ситуације,
идентификација деце са посебним потребама и
потребом за додатном друштвеном подршком
Сарадња са родитељима
Сарадња са интерресорном комисијом

Израда ИОП – а
Праћење реализације ИОП - а

Тим,
Стручни
сарадници,
Васпитачи,
Медицинске сестре
– васпитачи,
Родитељи

Током године,
По потреби

Евалуација остварености ИОП - а

Пружање додатне подршке родитељима деце са
потребом за посебном друштвеном подршком

Пружање додатне подршке васпитачима и
медицинским сестрама - васпитачима
Годишњи извештај

Јул - Август
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10. ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ
Програм рада директора произилази из програмских задатака Установе и
представља опште смернице за рад.
1.Организација и координација рада:
 организација и руковођење процесом рада и пословање Установе,
 координација рада вртића,
 праћење,планирање и унапређење материјално-финансијских послова,
 вођење кадровске политике и распоређивање радника на одређене послове и радне
задатке.
2.Планирање и програмирање:
 израда Годишњег програма и извештаја о раду Установе,
 израда информација, анализа и других материјала о друштвено-економском
положају Установе,
 учешће у изради периодичних и годишњих извештаја о финансијском пословању.
3.Праћење и реализација програма рада:
 праћење реализације васпитно-образовног рада, превентивно-здравствене заштите
и исхране на нивоу Установе,
 обилазак васпитних група, присуство активностима, приредбама и слично,
 координација и праћење рада стручног сарадника,
 присуство информативним прегледима и осталим облицима праћења рада
надлежних институција,
 разговори са васпитачима о реализацији програмских садржаја.
4.Рад са стручним органима, институцијама и родитељима:
 припрема и вођење васпитно-образовног већа васпитача и медицинских сестри васпитача,
 учешће у раду свих актива на нивоу Установе,
 учешће у раду актива директора на нивоу града,
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 сарадња са стручним установама и институцијама и учешће у свим облицима
стручног усавршавања које огранизују стручне институције,
 сарадња са државним органима надлежним за послове предшклоског васпитања и
образовања,
 сарадња са родитељима и другим корисницима услуга.
5.Учешће у раду органа управљања:
 припреме и учешће у раду Управног одбора и других органа и тела,
 старање о законитости у раду,
 преузимање мера ради обезбеђења поштовања радног времена и дисциплине у
Установи,
 преузимање мера у циљу заштите имовине Установе,
 старање о истинитом, благовременом и потпуном обавештавању радника.
11. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
При избору садржаја стручног усавршавања ослањамо се на:
 Предлог мера унапређивања квалитета рада и фокус процеса самовредновања,
 Знања, вештине и искуства запослених стечена у пракси и на семинарима,
 Актуелности из области предшколске психологије и педагогије.
Организоваће се стручни састанци са темама (стилови учења, вешине комуникације
са родитељима, активности за правилно усвајање говора деце јасленог узраста,
кооперативне и еко игре, рад са децом у центрим интересовања). Организоваће се и
одлазак и присуство семинарима.
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ПОКАЗНЕ АКТИВНОСТИ
Тема

Реализатор

Активности са неструктуираним

Медицинска сестра –

материјалом

васпитач

Кооперативе игре и активности

Васпитач

Активности за правилно усвајање

Медицинска сестра-

говора деце јасленог узраста

васпитач

Математичке и истраживачке ире

Васпитач

Интелектуалне игре и активности

Медицинска сестра –

деце јасленог узраста

васпитач

Говорно драмске игре и активности

Васпитач

Време реализације

Континуирано

12. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОСТВАРИВАЊА ПРЕДШКОЛСКОГ
ПРОГРАМА
Праћење, вредновање и самовредновање рада ће бити у функцији унапређења рада
Установе и сопствене праксе и биће професионална одговорност свим запосленима.
Циљ нам је да ови процеси буду свакодневна пракса од којих ће имати добит деца,
родитељи и запослени. Вредновање остваривања предшколског програма ће се одвијати
на три нивоа :
 Вредновање које се односи на рад установе у целини;
 Вредновање на нивоу васпитне групе;
 Вредновање у односу на сопствени рад – самовредновање.
Квалитет рада ћемо вредновати кроз квалитативне и квантитативне анализе података
добијених :
 Посматрањем и праћењем васпитно образовних активности;
 Анализом педагошке документације;
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 Евиденцијом резултата добијених на основу примене упитника, чек листа, скала
процене.
Подаци

посматрања

имају

вишеструку

функцију,

посебно

поступака

индивидуализације, служе за процену дечијег развоја и напредовања, као и за
вредновање васпитача.

Београд, 01.09.2021. године

`

Директор ПУ „Срећица“:

______________________________
Александра Митровић
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