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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 

 

           У овом извештајном периоду делатност Установе у целини, као и 

реализација усвојеног Годишњег плана рада се одвијала кроз рад радних јединица и 

других служби. Извештај о раду Установе сачињавају извештаји о раду свих 

радних јединица и служби и обухвата рад у области васпитања и образовања, неге 

и превентивно-здравствене, социјалне заштите, исхране, васпитног рада са децом 

на зимовању и летовању и другим основним и допунским активностима које је 

Установа имала у овом периоду. 

          У складу са постојећим условима а у циљу остваривања ширег друштвеног 

интереса  ради којег је Установа и формирана, ове радне године омогућила је 

пружање услуга родитељима у задовољавању потреба у области предшколског 

васпитања и образовања. 

 

 

МАТЕРИЈАЛНИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

Објекти за децу 

 

 У склопу ПУ „Врачар“ постоји 14 објеката, од тога 3 комбинована (јасле и 

вртић), 7 вртића и 4 јаслена објекта. 

 Укупан капацитет јаслица је  42 васпитне групе у којима је било смештено 

589  деце; капацитет вртића је 72,5 васпитних група и 1666 деце. Сви објекти 

углавном задовољавју све услове за реализацију васпитно- образовног рада. Већина 

објеката поседује своје двориште, осим оних који су смештени у просторима 

основних школа и користе школско двориште. 

 За реализацију четворочасовног ППП и ове године коришћени су 

адаптирани простори у основним школама  „Свети Сава“  и „Краљ Петар II 

Карађорђевић“ у којима је било смештено 35 деце. 

 За сву децу која бораве у нашој Установи, храна се припрема у наменском 

објекту Централне кухиње. 
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ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ДВОРИШТА У 

2018/19.ГОДИНИ 

 

 

 

1. Реализована  је набавка намештаја за јасле и вртиће у саставу ПУ „Врачар“; 

2. Реализована је набавка санације и адаптације сервисних просторија (кухиње, 

дечијих и санитарних просторија за одрасле, водоводне и 

електроинсталације) у јаслама „Чаролије“, ул. Кумановска бр.11; 

3. Спроведена је набавка за израду пројекта адаптације и реконструкције 

пословног објекта анекса општине „Врачар“, ул.Његошева бр.77, улаз из ул. 

Курсулине, за потребе коришћења предшколске установе „Врачар“; 

4. У току је одобрење средстава за спровођење набавке замене фасадне 

столарије на пословном објекту у ул. Бјелановићева  бр.2 (Централна 

кухиња и Управа ПУ „Врачар“) 

5. У току је одобрење средстава за спровођење набавке хобловања, лакирања и 

попеавки паркета у јаслама и вртићима (вртић „Гуливер“, комб.обј.“Луња“; 

вртић „Свети Сава“; вртић „Фића“) 

 

 

        Редовно одржавање објеката: 

 

- Чишћење сепаратора масти- врши се два пута годишње (централна 

кухиња) и један пут годишње вртић „Мића и Аћим“; 

- Димничарске услуге – врше се редовно пре и у току грејне сезоне, како 

је прописима одређено; 

- Одржавање лифтова – врши се по тендерској документацији; 

- Чишћење масних наслага и вентилационих уређаја у Централној 

кухињи – врши се по тендерској документацији; 

- Сервисирање и уградња клима уређаја; 
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Финансијски извештај 

 

                                                        

Приходи    

  01.9.-31.12.2018. 01.1.-30.6.2019. 01.9.-30.6.2019. 

7331 Приходи из буџета Републике     

7423 Родитељски динар 
15.643.229,40 

        

7.198.582,00 22.841.811,40 

7711 Меморандумске ставке 3.567.850,36 6.607.230,80 10.175.081,16 

7721 
Меморандумске ставке из 

ранијих година   5.020.307,04 5.020.307,04 

7911 Приходи од буџета 180.682.552,32 256.282.518,62 436.965.070,94 

8111 Примања од откупа станова    
  Укупни приходи и примања 199.893.632,08 275.108.638,46 475.002.270,54 
     
Расходи     

  01.9.-31.12.2018. 01.1.-30.6.2019. 

01.9.201.8-

30.6.2019. 

4111 Плате, додаци и накнаде 98.054.489,73 150.631.939,67 248.686.429,40 

4121 Допринос за ПИО 11.790.297,99 18.087.019,27 29.877.317,26 

4122 Допринос за здравство 5.066.623,05 7.762.345,77 12.828.968,82 

4123 Допринос за незапосленост 730.273,45  730.273,45 

4131 Накнаде у натури - маркице 4.827.288,61 6.707.890,13 11.535.178,74 

4141 

Исплата накнада пор. бол. и 

бол. преко 30 дана 4.836.421,22 7.919.358,38 12.755.779,90 

4143 Отпремнине и помоћи 883.811,50 770.089,25 1.653.900,25 

4144 Помоћ у мед. лечењу  9.860.794,00 9.860.794,00 

4151 

Превоз за посла и на посао - 

приградски превоз 138.043,40 313.516,80 451.560,20 

4161 Јубиларне награде 5.086.744,41  1.357.183,08 6.443.927,49 

4211 Трошкови платног промета 197.648,74 298.353,99 496.002,73 

4212 Eнергетске услуге 7.644.011,62 12.367.603,15 20.011.614,77 

4213 Комуналне услуге 2.056.186,16 2.301.009,05 4.357.195,21 

4214 Услуге комуникације 546.371,99 673.250,04 1.219.622,03 

4215 Трошкови осигурања 243.838,11 199.768,94 443.607,05 

4221 Службена путовања у земљи 286.640,00 238.640,00 525.280,00 

4223 Такси превоз 13.966,00  13.966,00 

4232 Компјутерске услуге 225.690,00 58.620,00 284.310,00 

4233 

Услуге образовања и 

усавршавања запослених 671.037,22 513.168,35 1.184.205,57 

4234 Услуге информисања 12.416,00 17.230,50 29.646.50 

4235 Стручне услуге     
4237 Репрезентација 131.335,97 190.581,40 321.917,37 

4239 Остале опште услуге 15.681.366,40 7.660.556,80 23.341.923,20 
4243 Медицинске услуге - 353.812,00 785.873,00 1.139.685,00 
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санитарни прегледи, 

узорковање 

4249 

Остале специјализоване 

услуге 835.774,80  835.774,80 

4251 

Текуће поправке и одржавање 

зграда и објеката 4.115.962,00 890.555,87 5.006.517,87 

4252 

Текуће поправке и одржавање 

опреме 736.865,20 190.420,00 927.285,20 

4261 Административни материјал 323.275,20 300.580,80 623.856,00 

4263 

Материјал за образовање и 

усавршавање запослених 196.250,00 22.000,00 218.250,00 

4264 Материјал за саобраћај  235.870,11 259.791,66 495.661,77 

4266 Васпитни материјал 2.449.390,00   2.449.390,00 

4267 Медицински материјал     

4268 

Материјал за одржавање 

хигијене и угоститељство 13.014.102,13 20.315.034,28 33.329.136,41 

4269 Материјал за посебне намене   23.315,93 23.315,93 

4651 

Остали трансфери од других 

нивоа власти 8.361.626,77 13.192.073,72 21.553.700,49 

4723 

Накнада из буџета за децу и 

породицу  1.028.275,00 1.028.275,00 

4821 Остали порези 2.182,00 17.044,00 19.226,00 

4822 Обавезне таксе  311.832,00 145.806,00 457.638,00 

4831 

Казне по решењу судова - 

тужбе родитеља 484.312,58 605.862,86 1.090.175,44 

  УКУПНО КЛАСА 4 190.545.756,36 257.786.193, 456.251.307,55 

5113 Капитално одржавање     0,00 

5122 Административна опрема  9.845.226,00   0,00 

5129 

Остала нематеријална 

имовина  667.637.57   0,00 

5126 Опрема за образовање  1.291.824,00  5.445.588,00 0,00 

  УКУПНО КЛАСА 5 11.804.687,57 5.445.588,00 17.250.275,57 

    202.350.443,93 271.151.139,69 473.501.583,62 
     
 

  
  

У радној 2018/19 години Установа је пословала водећи рачуна о новом начину 

финансирања. Од 01.01.2016.године угашени су сопствени рачуни. 
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                                              ОБИМ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

Oблици рада са децом целодневног боравка 

 

   

Ред. 

Бро

ј 

Од 1-3 год. Бр.

гр. 

     Облик рада по васпитној групи  

У
к

. 

Б
р

.д
е
ц

е
 

Д
ец

е
  

% 
Присутне  млађ

а 

Бр. 

Деце 
Сред Број 

Деце  
старија Број 

Деце  

1. Јасле Мића и 

Аћим“ 

 6,5  1 10 2,5 33    3  49 92 47,48% 

2. Јасле   

„Луња “ 

  7   -   -    4  54    3       52 106 48,09% 

3. Јасле   

„Бисер“ 

 7,5 1,5  14 1,5  19   4,5   73  106 54,46% 

4. Јасле  

“Чаролије “ 

 6  1  8 2,5 35   2,5   44   87 50,24% 

5. Јасле  

 „Палчић“ 

 4  1 11 1,5   17   1,5  23   51 51,38% 

6. Јасле 

„Звончић“ 

5,5 1,5  12  2,5   32   1,5  24   68 53,46% 

7 Јасле 

„Маза“ 

5,5 - -  2,5   31     3  48    79 59,22% 

 УКУПНО 42 6 55 17 221 19 313  589 52,05% 

 

 

 Проценат присутности деце јасленог узраста за радну 2018/19 годину износи 

52,05% на број уписане деце. На проценат присутности битно је утицало одсуство 

деце за време зимског периода, периода годишњих одмора корисника услуга и 

болести деце.   
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Ред 

Бр. 
    Од 3-7 год Бр. 

Гр. 

                Облик рада по васпитној групи  Ук. 

бр. 

Деце 

% 
Присутн

е  

Млађ

а 

Бр. 

Деце  
Сре. Бр. 

Дец 

Стари. бр. 

Дец 

Прип

. 

Бр. 

деце 

М

е

ш 

Бр. 

Дец

е 

1. Вртић  „Мића и 

Аћим“  

12   3   69  3 77 3   73 3   67   286 70,58

% 

2. Вртић  „Луња“ 10,5 2,5 53 3 73  2.5 56 2.5   64   246 64,88

% 

3. Вртић  „Бисер“ 

 

 11   3 62   3 63   3   72 3 67   264 68,19   

% 

4. Вртић “Нада 

Пурић“ 

 

7,5   2 48 2 47 2 59 1.5 39   193 67,73    

% 

5. Вртић 

„Гуливер“ 

6,5 1,5 30 1,5 35   1  24 1.5 33 1 23 145 67,19

% 

6. Вртић „Фића“ 5 1,5 28    1 21 1 26 1.5    39   114 68,07

% 

7. Вртић „Лепа 

Витас“ 

6 1,5   25 1,5 39 1,5 32 1.5    35           131 67,31

% 

8. Вртић  „Каспер“    4 1   14  1  17 1 26  1   23       80 62,93   

% 

9. Вртић „Свети 

Сава“ 

   6 1,5   26  1,5 34 1,5 36 1.5 39        135 66,55

% 

10. Вртић 

„Бубамара“ 

3         1   20 
  

72 62,50

% 

 УКУПНО: 72,5 17,5 355 17,

5 

40

6 

16.5 404   18  426   1666 66,60

% 

 

 

Проценат присутности деце узраста од 3-7 година за радну 2018/19 годину у 

периоду од септембра 2018. до јуна 2019. износи  66,6% на број уписане деце. На 

проценат присутности битно je утицало одсуство деце у време зимских месеци, 

одласци деце на  летовање у току  летњих месеци, када корисници користе 

годишњи одмор и одлазак деце из припремних група у школу.  
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Ред. 

Бр. 

Деца на болничком 

лечењу  

Број група Број деце на болничком лечењу 

          

1.     ДК Тиршова       15                             206       

     

2. Завод за 

психофиз.порем.  

Краља Милутина 

      3                              30 

 

 

 

Ред. 

Бр. 

Четверочасовни 

ППП 

Број група                         Број деце  

1. O.Ш.“Свети Сава “       1                               18  

2. ОШ“Краљ Петар II  

Карађорђевић“ 

      1                                17 

  

 УКУПНО: 

        

      2 

                            

                           35      
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Зимовање и летовање 

 

 

 

       Зимовање за децу  ПУ „Врачар“ за 2018/19. годину организовано је преко 

Центра дечјих летовалишта.  

       На зимовање у капацитетима Центра дечјих летовалишта на Букуљи 

(Аранђеловац), Митровцу (Тара), Станишници (Гоч), Рудник на Руднику и Стефан 

Филиповић на Дивчибарама било је смештено  510- деце.  

      У периоду од 01.12.2018. до 21.02. 2019.  године у шест смена, боравила су деца 

из следећих објеката: „Луња“, „Бисер“, „Мића и Аћим“, „Лепа Витас“, „Гуливер“, 

„Фића“, „Каспер“, „Свети Сава“ и „Бубамара“. 

      Смене су седмодневне и организоване на бази пуног пансиона (доручак, ручак, 

ужина и вечера) 

       Храна, смештај и особље свих горе наведених одмаралишта су на 

задовољавајућем нивоу и прилагођени су боравку деце предшколског узраста. 

Такође су заступљени аниматори, спортско-образовне активности као и 24- 

часовна-здравствена заштита.  

        Превоз је организован у „Банбус“-овим аутобусима који су прилагођени 

превозу деце и прегледају механичари,  а  пре поласка као и додатну проверу на 

нашу молбу врши и саобраћајна полиција пре самог уласка деце у аутобус.  

  

      На основу добијених извештаја од стране васпитача и координатора на 

зимовању  није било проблема и све је протекло по предвиђеном плану.  

      Плаћање јеуговорено у шест рата, а наплата тече по уговору.  

 

      Летовање за децу Предшколске установе „Врачар“ за 2019. годину 

организовано је преко Центра дечјих летовалишта  

      На летовање у капацитетима ЦДЛ-а на Букуљи (Аранђеловац),  Митровцу 

(Тара), Стеван Филиповић (Дивчибаре) и Рудник на Руднику,  било је смештено  

175-оро деце. 

     У  периоду од 07.06.2019.  до 25.06.2019. године у четири смене  боравила су 

деца из следећих  објеката:  „Луња“,  „Мића и Аћим“, „Лепа Витас“, „Гуливер“,  

„Свети Сава“, „Нада Пурић“, „Бубамара“.   

     Смене су седмодневне и организоване на бази пуног пансиона (доручак, ручак, 

ужина и вечера). 

      Храна, смештај и особље свих горе наведених одмаралишта су на 

задовољавајућем нивоу и прилагођени су боравку деце предшколског узраста. 

Такође су заступљени аниматори, спортско-образовне активности, као и 24-часовна 

здравствена заштита. 

        Превоз је организован у „Банбус-овим“ аутобусима, који су прилагођени 

превозу деце и које прегледају механичари „Банбус-а“ пре поласка, а као додатну 

проверу на нашу молбу врши и саобраћајна полиција пре самог уласка деце у 

аутобус. 
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Због немогућности одласка деце преко ЦДЛ-а 173 деце је отишло на Копаоник 

(Хотел „Ртањ“) преко Агенције МАГ. Превоз је организован “Ластиним“ 

аутобусима. 

 
 
                                       ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И КАДРОВИ 

 

 

 Радно време  у Установи  утврђено је одлуком Скупштине града Београда 

као оснивача. Радно време  у Установи траје  од 7 до 18 часова (11 часова), а у 

болничким  групама  од 12.30  до 17,30 часова (пет часова) осим на одељењима  - 

хематолошка дневна болница  и дијализа на којима је радно време  од 8 до 13 

часова. Пријемно одељење рад организује  у две смене  од 8 до 13 часова и од 11 до 

16 часова данима кад је УДК у Тиршовој дежурна.  

             Уважавајући потребе родитеља, радно време у већини објеката почиње у 

6,30 часова.  

 Вртић „Каспер“ организовао је рад до 21,00 час. 

  

 Четворосатни ППП одвијао се од 08,00 до 12,00 часова и 12,30 до 16,30 

часова. ППП је почео 01. септембра 2018.г. , а завршио се 31. маја 2019. године. 

 

             Стање кадрова у Установи је у потпуности одговарало стварним потребама 

Установе у погледу врсте и степена стручне спреме запослених и у складу са 

важећим нормативом кадрова што се може видети из табеле која следи: 
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ЗАПОСЛЕНИХ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ  

„ВРАЧАР“ 

 

 

 

радно место 

Запослени на 

неодређено  

Запослени на 

одређено  

Отишли у 

пензију 

Неплаћено 

Одсуство 

Боловање 

преко 30 

дана 

директор Установе 1               /           /                / 

               

            / 

            

помоћник директора   1 / / / 

 

/ 

секретар установе                  1 / / / / 

стручни сарадник – 

педагог 

2 / 1 / / 

стручни сарадник – 

психолог 

1 / / / / 

стручни сарадник-

логопед 

1 / / / 

 

            / 

           

сарадник – социјални 

радник  

1 / / / / 

сарадник на превентивној 

- здравственој заштити 

1 / / 1 / 

сарадник за исхрану- 

дијететичар 

1 1 / / 

 

/ 

 дефектолог-васпитач                 2             / / / / 

             

васпитач              125 63 2 / 24 

 

медицинска сестра - 

васпитач  

62 30 2 / 

 

            10 

 

медицинска сестра на 

превентиви  

10 / / / 

 

/ 

пословни секретар  2 / / / / 

референт за правно,  

кадровске и 

административне послове 

  

2 1 / / / 

Службеник за послове 

заштите,безбедности и 

здравља на раду 

1 / / / / 

референт за финансијско-

рачуноводствене послове 

3 / / / / 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПРЕДШКОЛСКОГ 

шеф рачуноводства 1 / / / / 

самостални финсијско 

рачуноводствени 

сарадник -ликвидатор 

1 / / / / 

самостални финсијско 

рачуноводствени 

сарадник-контиста  

1 / / /              / 

службеник за јавне 

набавке 

1 1            / / 1 

благајник   1 / / / / 

шеф техничке службе 1 / /               / / 

курир – спремачица 1 / / / / 

спремачица  31 30 / / 2 

 

транспортни радник 4 1 / / / 

радник у вешерају  2 / / / / 

шеф кухиње 1 / / / / 

кувар 3 2 / / 2 

помоћни кувар у кухињи 5 5 1 / 1 

сервирка 20 6 / / 2 

возач 1 2 / / / 

магационер  1 / / / / 

диспечер  1 / / / / 

мајстор 4 2 / / / 

Укупно              297           144 6 1             43 
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                                           ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА 

 

 

          Нега и васпитно-образовни рад са децом до 3 године 

 

 

 Основни задаци неге и васпитно-образовног рада са децом узраста до 3 

године током радне 2018/19 године базирали су се на унапређивању целокупног 

телесног, интелектуалног и социо-емоционалног развоја. 

 Планирање неге и васпитно-образовног рада са децом овог узраста одвијао  

се у складу са Основама програма неге и васпитно-образовног рада са децом до 3 

године уз коришћење приручника „Корак по корак 1“ и друге стручне литературе 

као и искуства стечених кроз различите форме стручног усавршавања у Установи и 

ван ње. 

            Основна орјентација у раду са децом до три године  била је усмерена  на 

стварање подстицајне средине за игру и активности деце, олакшавање адаптације, 

индивидуализацију васпитно-образовног рада на основу праћења, посматрања и 

прикупљања података о дечјем развоју и напредовању и на подизање квалитета 

сарадње са породицом. 

           Активности усмерене на планирање неге и васпитно-образовног рада, 

одвијале су се тако да у основи планирања  буду резултати систематског праћења и 

посматрања деце, а процена напредовања у функцији индивидуализације васпитно-

образовног рада.  

           Приоритет у раду у јаслицама био је и боравак деце на отвореном простору 

кад год то временски услови дозвољавају, као и свакодневне активности физичког 

васпитања. 

            Развијањем социо-емоционалних односа негована је позитивна атмосфера у 

групи, осећање слободе у игри..  

  

            

        Посебна пажња била је посвећена адаптацији која је реализована кроз 

различите активности:  

 

• организовање састанака са родитељима новопримљене деце током 

јуна месеца (након конкурса), а индивидуални разговори са родитељима 

чија се деца уписују током године, на којима добијају детаљне информације 

о деци; 

• урађен план постепеног укључивања деце у колектив у сарадњи са 

родитељима;  

• реализацију индивидуалних разговора са родитељима чија се деца 

уписују током године 

• прикупљање корисних информација о деци (путем анкета) ради 

сачињавања орјентационог плана  постепеног укључивања деце у јаслену 

групу, омогућавања боравка родитеља у групи током адаптације све дотле 

док  сестре  и родитељи заједно не процене да дете може остати само, као и 

уважавања навика детета док траје адаптација;  
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• током адаптације родитељима су се пружале детаљне информације о 

понашању детета, сугестије, предлози, стручна подршка… 

• уважавање потреба и навика које дете има код куће током адаптације 

 

                                                           

Приоритетни задаци у раду са децом до три године на којима су сестре заједно 

радиле са стручним сарадницима током године, произишли су из закључака 

самовредновања и  Извештаја о раду у претходној радној години, као и на основу 

запажања  о раду током свакодневног праћења рада у јаслицама а то су:  

 

- стварање услова за унапређивање социјалне средине у јаслицама кроз 

осмишљавање прилика за интеракцију деце различитог узраста, 

укључивање других одраслих (родитеља, представника локалне 

заједнице и различитих институција) у све сегменте васпитно-

образовног рада; 

- структирање простора и осмишљавање средине за учење 

континуираним праћењем игре и активности деце у центрима, како би 

средина омогућавала  ситуационо учење и учење деце у малим групама; 

- Унапређивање васпитне праксе применом метода пројектног 

планирања;  

- Подстицање здравих навика и физичке спретности деце, кроз 

свакодневне активности физичког васпитања; 

 

 

          Као и претходних неколико радних година и током 2018/19. године све наше 

јаслице интензивирале су свој рад на посебним, приоритетним задацима 

специфичним  само за одређену радну јединицу, паралелно са редовним 

активностима, развијајући тему на нивоу тима одређених јаслица.  Сваки тим је на 

почетку године разрадио могуће начине реализације планиране теме. Одређени 

годишњи задаци реализовани су уз подршку и сарадњу стручних сарадника , пре 

свега радионице на увођењу нових Основа.  

 

          Осим ових специфичних садржаја којима су се бавиле медицинске сестре у 

васпитно- образовном раду са децом, велика пажња посвећивана је и адаптацији 

деце на колектив, која је обављана плански и поступно у договору са родитељима. 

Осмишљавање простора за боравак и игру деце, као и стварање стимулативне 

средине која децу подстиче да истражују и креирају, у континуитету се одвијало 

читаве радне године.  

             Увођење деце овог раног узраста у елементе личне хигијене и навика 

приликом конзумирања оброка (прање руку, коришћење ноша, правилно узимање 

оброка, усмерење на самосталност у облачењу и свлачењу приликом изласка ван 

соба или за спавање) као и стварање пријатне атмосфере за правилан сан спада у 

редовне, свакодневне ангажмане свих медицинских сестара наше Установе. 

 Када су год временске прилике то дозвољавале организован је осмишљен 

боравак деце на терасама или у двориштима, у објектима   који њима и располажу.  
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У овој радној години  игре на отвореном биле су саставни део свакодневног 

васпитно-образовног рада у јаслама.  

 Медицинске сестре су редовно планирале и евидинтирале негу и васпитно – 

образовни рад са децом у радним књигама уз консултације са стручним 

сарадницима. 

           Значајан помак у васпитно-образовном раду учињен је на повезивању деце 

јасленог и вртићког узраста како кроз реализацију годишњих задатака , тако и у 

оквиру плански смишљених активности током године.  

           Промене настале у средини за учење  у складу са новим Основама заживеле 

су након снимка стања  да би се врло брзо започео  рад на осмишљавању нових 

просторних целина  са уношењем најразличитијих материјала  ашто је најважније 

деца су била подстакнута и мотивисана на активности.  

          Запажена је и квалитетнија веза са породицом  и бројне активности покренуте 

на иницијативу родитеља допринели су заједничкој чвршћој комуникацији и 

сарадњи..  

 

 
         Васпитно- образовни рад са децом од 3 године до поласка у школу 

 

 Унапређивање васпитно – образовне праксе, подизање квалитета у свим 

сегментима васпитно-образовног рада  у складу са захтевима Основа програма био 

је базични задатак у свим васпитним групама наше Установе током радне 2018/19 

године. 

          До његовог остварења долазило се поступно, за сваку васпитну групу 

специфично, али свуда пратећи основну нит: полазиште је дете, конкретно дете у 

конкретној васпитној групи са својим потенцијалом и својим погледом на свет. 

        Васпитач је био ту да обезбеди подстицајну  средину која је децу мотивисала и 

подржавала њихову спонтану игру. 

           Основу планирања чинило је посматрање деце, у спонтаним и планираним 

активностима, стицање увида у то шта дете може и зна, каква су његова 

интересовања и потребе те сходно томе постављање циљева и задатака који се 

реализују у добро осмишљеној и подстицајној средини за учење. 

 

                        Приоритетни задаци у раду током 2018/2019 били су: 

 

            На основу анализе васпитне праксе, резултата самовредновања, Извештаја о 

раду као и на основу запажања о раду током свакодневног праћења активности у 

групама, постављени су следећи приоритетни задаци:  

 

• Развијање партнерских односа на релацији дете-васпитач, при чему ће деца 

бити активни учесници  у истраживању и решавању различитих задатака, 

долажење до решења сопственим ангажовањем, истраживањем  и игром 

разноврсним материјалима;  

•  Смањивања улоге васпитача као преносиоца знања а јачање улоге 

васпитача који посматра и надограђује дечју игру и  на тај начин  је 

подршка деци у учењу и развоју; 
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• Стварање услова за унапређивање социјалне средине у вртићима кроз 

осмишљавање прилика за интеракцију деце различитог узраста, 

укључивање других одраслих (родитеља, оредставника лок.заједнице..) уз 

све сегменте васпитно-образовног рада;  

• Унапређивање средине за учење уз континуирано праћење игре и учења 

деце и структуирање средине на основу добијених података; 

• Развијање програма и пројеката на нивоу тимова вртића; укључивање 

других одраслих – родитеља и представника локалне заједнице у васпитно-

образовни процес кроз развијање пројеката и програма који интегришу 

различите области учења и развоја; 

• Рад на процесу посматрања и праћења дечјег развоја и напредовања с 

ациљем јасног уочвања повезаности резултата  систематског посматрања с 

апроцесом планирања; 

• Наставак на подизању квалитета васпитно-образовног рада уз сагледавање и 

уважавање перспектива свих учесника у програму- деца, родитеља и 

васпитача; 

• Наставити са приказивањем примера добре праксе из наших вртића, у циљу 

размене искустава, повезивање и сарадње између радних јединица, тако што 

је сваки вртић презентовао добре аспекте своје праксе са циљем ширења 

идеја и даљег унапређивања васпитне праксе; 

• Јачање тимског рада и функционисање васпитног кадра унутар радних 

јединица заједно са стрчним сарадницима, по питању преиспитивања 

теоријских и властитих полазишта и сопствене праксе, а у правцу критичког 

преиспитивања, континуираних промена; грађење односа заснованих на 

поверењу, уважавању... 

 

 

         У свим васпитним групама стварена је и негована богата и подстицајна 

средина за васпитно – образовни рад у којој је дете имало активну позицију при 

избору активности, којом , од понуђених,  жели да се бави.  Васпитачи  су 

усмеравали дечју игру подстичући при томе њихову самосталност, радознала, 

креативност, развој свести о себи и другима, физичку спретност, као и жељу за 

усвајањем одређених знања и вештина. 

 

 У оквиру посебне области – физичког васпитања, свакодневно је у свим 

васпитним групама био заступљен обавезни боравак на свежем ваздуху, а 

осмишљене, маштовите активности које подстичу правилан развој реализоване су у 

васпитним собама, фискултурним салама, (где их има), на отвореном простору... 

          Интензивно, у овој радној години сви вртићи и јаслице реализовали су чешћи   

боравак деце на отвореном, кад год то временски услови дозвољавају, што  је био 

један од приоритета у осмишљавању дневних активности. 

           Битни сегменти рада у млађим васпитним групама током читаве радне 

године били су: адаптација, реадаптација и социјализација деце  као и рад на 

развоју културно-хигијенских навика и навика личне хигијене, навика стицања 

самосталности у свлачењу и облачењу и правилном конзумирању оброка. 
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Реализација Припремног предшколског програма 

 

                          

         Ова радна 2018/19 год. обухватила је припремним предшколским програмом 

децу рођену у периоду 1.3.2012 до 1.3. 2013 год. Реализован је програм у складу са 

Припремним предшколским програмом, модел А, уз коришћење стручне 

литературе, као и искустава у раду васпитача у припремним групама наше 

Установе. Као подршка у  реализацији програма коришћени су  следећи 

приручници: „Евалуација ППП“, „Рализација ППП- други део“, „Графомоторика-

игром до лакшег писања“ и „Мој први буквар“ и „Кроз игру ка правилном развоју 

говора.“ 

          На основу броја уписане деце у припремни предшколски програм, у нашој 

Установи, а то је 495 деце (460 у целодневном и 34  у четворочасовном  

припремном програму)може се рећи да је обухват  око 75%.  Узимајући у обзир да 

је одређени број деце  укључен у приватне вртиће , сматрамо да је обухват деце 

припремним предшколским програмом  задовољавајући.  

          Установа ће и даље радити са циљем да се постигне што већи обухват  и 

квалитет рада са децом  овог узраста, посебно деце из осетљивих група. 

          За реализацију програма, васпитачи су користили радни лист из почетних 

математичких појмова  и свеску у којој свако дете, корак по корак осмишљава свој 

буквар.  

           Посебан задатак  у раду  у овој години  представљале су радионице „Дете и 

графови“- програм математичких активности који се реализује  од јануара месеца у 

свим припремним групама.  

 

          Стручни Актив припремних група  који је у нашој Установи конституисан 

пре тринаест година, као посебно стручно тело, наставио је интензивно свој рад, 

обједињујући све васпитаче свих припремних група у целодневном боравку  ( 18 

група) и два васпитача четворочасовног припремног програма. (2 групе) 

 

           Васпитачи који реализују припремни предшколски програм чине посебан 

Актив са садржајима који су специфични за рад са децом у ППП.  

            Настављена су веома учестала окупљања у форми осмишљених састанака 

васпитача ових припремних група са стручним сарадницима на теме које су 

предвиђене Годишњим планом рада.                      

 
 
                  
 
 
 
 
  Приоритетни задаци у раду током 2018/19 били су: 
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• Неговање тимског рада васпитача који реализују припремни предшколски 

програм у циљу коришћења позитивних искустава  у раду сваке групе, као и 

заједничког решавања одређених проблема, као стални задатак;  

• Креирање подстицајне средине и окружења као предуслов за подстицање 

развоја говора и комуникације и реализацију  препоручених садржаја  из 

развоја говора; 

• Подстицање васпитача на преиспитивање сопствене васпитне праксе и 

сагледавање различитих  перспектива свих актера у васпитно-образовном 

процесу, са циљем квалитетније реализације ППП;  

• Даљи рад на интезивирању сарадње са локалном средином  као делом 

средине за учење деце, пре свега са основним школама; 

• За децу којој је потребна додатна подршка израда плана 

индивидуализованог приступа са циљем превазилажења одређених 

проблема и укључивања у програм припреме за школу; 

 

           Радни листићи „Погоди, снађи се, реши“, чији је аутор радна група васпитача 

и стручних сарадника наше Установе и ове радне године били су у примени у свим 

припремним групама. Током примене истих, васпитачи су и са овом генерацијом 

деце у припремним групама, пажљиво ослушкивали могућности и темпо 

сналажења деце при решавању одређених задатака и ситуацијама са циљем 

усавршавања истих. 

            О свим горе наведеним активностима васпитачи су у својим радним 

књигама водили редовну и прегледну документацију. 

         
 
 Васпитно- образовни рад са децом у болничким групама: 

 

 

        У овој години реализован је васпитно-образовни рад  у 15 група при 

Универзитетској дечјој клиници у Тиршовој  као и у три групе при Заводу за 

психофизиолошке поремећаје  и говорну патологију. Основни задатак васпитача у 

болничким групама био је да кроз игру помажу деци на хоспитализацији  у 

превазилажењу кризних ситуација пропратних за овакве моменте у животима 

малишана и олакшају боравак у болници.  

 

 

     Приоритетни задаци, произишли из постављених развојних циљева, били су: 

 

• Даљи рад на уређењу средине за учење у складу са потребама  деце и 

ограничењима која поставља медицинско особље; посебно се радило на 

уређењу и промовисању простора за активности деце у пријемној 

амбуланти; 

• Унапређивање процеса планирања и документовања рада са децом у 

болници и вођење педагошке документације у складу са специфичним 

условима у којима се програм реализује; 
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• Даљи рад на оснаживању васпитача за праћење развојних потреба и 

интересовања деце и реализација васпитно-образовног рада у складу са тим;  

• Активности на јачању комуникацијских и специфичних вештина рада 

васпитача са болесном децом;  

• Сарадња  и размена искуства васпитача који раде у болници  са васпитачима 

у вртићу. 

 

        Током године повремено су се реализовала дружења деце из предшколске 

установе „Врачар“  и деце која се налазе на болничком лечењу а све са циљем да се 

и код здраве деце развије емпатија према другима. 

             

       Сви васпитачи редовно су били укључени у рад Васпитно- образовног већа  

Установе као и друге облике стручног усавршавања у Установи. 

 
 

Тим за инклузију 

 

 

         Радне  2018/19   тим за инклузију чинило је седам сталних чланова: помоћник 

директора, стручни сарадници, два педагога и психолог, сарадник за социјалну 

заштиту, сарадник за превентивну-здравствену заштиту, дефектолог и   

координатор тима за инклузију.  Поред сталних чланова, у раду тима  учествују и 

привремени чланови, а то су васпитачи групе у коју је дете укључено и родитељи 

деце. 

           Од јануара  2019. године, дошло је до промене у саставу Тима, где је изабран 

нови сарадник за превентивно-здравствену заштиту 

           Тим се бавио праћењем напредовања сваког детета, предлажући прилагођене 

активности примерене индивидуалним  могућностима детета.  

 

                  Тим је имао следеће задатке:  

 

- Идентификација деце која имају потребу за додатном подршком у 

васпитно – образовном процесу ( тешкоће у учењу, сметње у развоју, 

инвалидитет, проблеми у понашању и емоционалном развоју, деца која живе 

у социјално нестимулативним срединама или из других разлога остварују 

право на подршку.) 

 

- Опсервација деце у сарадњи са васпитачима, прикупљање података 

из различитих извора, од родитеља, из медицинске документације. 

 

- Израда педагошких профила и утврђивање подручја у којима постоји 

потреба за додатном подршком, као и начина за превазилажење физичких и 

комуникацијских препрека у свакодневном васпитно – образовном раду. 
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o Праћење ефеката планираних активности и пружање подршке деци и 

васпитачима кроз саветодавно – инструктивни рад. 

 

o Рад са родитељима у циљу јачања њихових компетенција, да 

препознају и разумеју потребе своје деце, заједничко проналажење 

различитих могућности које ће допринети развоју деце. 

 

o Рад са личним пратиоцима кроз консултације, инструкције и праћење 

њиховог рада и резултата које остварују са децом. 

 

o Размена искустава са другим предшколским установама 

 

o Сарадња са локалном заједницом – ИРК Врачар, О.Ш. Душан 

Дугалић, Х.О. „ Дечије Срце“... 

 

o Евалуација рада тима за инклузију. 

 

Током ове године, праћењем и подршком обухваћено је 45 деце, смештено у 

11 објеката. Од тог броја, у инклузију је укључено 26 деце, а за осталу децу 

су предложене мере подршке  чији се ефекат на развој деце прати.  Тим је 

одржао  укупно 18  састанака до јуна месеца.  

 

 

 
                 Различити облици и програми васпитно-образовног рада 

 

 

      Од, Годишњим планом, предвиђених посебних и специјализованих програма 

ове 2018/19, а у складу са Правилником о врстама, начину остваривања  и 

финансирања посебних и специјализованих програма  и других облика рада, 

реализовани  су  пливање и „Вртић спортић” у организацији општине Врачар. 

        Пливање и „Вртић спортић“ су  реализовани за сву децу припремних група 

чији родитељи дају сагласност у периоду април-јуни. Програми су били  бесплатни, 

у организацији општине Врачар, а реализује се у Спортском центру Врачар, једном 

недељно, укупно 10 недеља током године. 

 Часови Енглеског  језика и школа класичног балета „Балет стејџ“ су 

организовани су у складу са Правилником. 

     
         Установа је и ове године радила на изналажењу могућности и подршку 

локалне средине за реализацију неког од посебних програма, али се по том питању 

и ове године није ништа реализовало. 

 

 

                                           САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ 



 

 

22 

 

    

 

       Приоритетни  задаци  у сарадњи са породицом  у овој години односили су се на 

развијање даљих корака ка партнерству са породицом:  

 

- Укључивање родитеља у непосредан васпитно-образовни рад, почев од 

планирања, осмишљавања средине за учење, реализације и евалуације васпитно-

образовног рада; 

- Укључивање родитеља у процес праћења дечјег развоја и напредовања и 

квартално информисање; 

- Унапређивање процеса индивидуализације у раду са децом и породицом, 

односно израда и реализација програма  сарадње са породицом на основу 

консултовања са родитељима; 

- Интезивирање активности на информисању родитеља о свим активностима 

које се одвијају  на нивоу групе, вртића, јаслица и Установе.  

 

 

      Током самовредновања области: Подршка деци и породици, обављено је 

анкетирање родитеља и анкета је спроведена у фебруару месецу. Циљ анкете је 

било сагледавање реалног функционисања о раду вртића, тренутног стања  и како 

га  унапредити  у складу са тренутним могућностима.  

Укупно је анкетирано 768 родитеља.  

 

          На основу реализоване анкете, извели смо неколико закључака:  

 

• Веома је мало интересовање родитеља за оваквим начином долажења 

до информација, путем анкете, јер на највећи број кључних питања, 

као што су њихови предлози за побољшање сарадње нема одговара  и 

зато смо закључили да је потребно у наредном периоду  

осмишљавати друге начине сагледавања потреба родитеља.  

• Безбедност вртића родитељи сагледавају углавном са потпуно 

безбедан простор, али исто тако има и одговора- делимично безбедан  

који се односе углавном на улазна врата, недотатак камера или 

обезбеђења, двориште, степенице итд.  

• Оно што је веома важно  на питање о томе да ли су задовољни 

начином информисања, скоро сви родитељи дају позитиван одговор , 

што се само делимично уклапа са следећим питањем  у вези са тим да 

ли су остварили неки вид сарадње са вртићем, као и са извештајем из 

вртића о реализованим облицима сарадње. И даље се учестало 

појављују свакодневни разговори са васпитачима као вид сарадње, 

али и радионице не само као облик сарадње у коме су учествовали, 

већ и као предлог за сарадњу. С тим у вези радионицама треба дати 

на значају. 

 

• Индивидуални разговори, отворена врата и квартално информисање 

као облици сарадње врло јасан и потребан, а то је упознавање 
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родитеља са индивидуалним развојем  и напредовањем сваког детета 

, веома је мало заступљен у одговорима родитеља, а такође и у 

извештајима које смо добијали из вртића, односно јаслица, што није 

добар показатељ.  

 

• Питање подршке које родитељи добијају у највећем случајева је 

позитивно оцењено, а као вид подршке подједнако предлажу 

саветовалишта и тематске састанке, не трибине , те у наредном плану 

сарадње треба планирати ова два облика подршке.  

 

• Предлози за различите облике рада, односе се пре свега на спорт и 

спортске активности. Више активности напољу и ван вртића, излети, 

страни језици...Различите су потребе родитеља али о свим 

предлозима треба више размишљати и планирати их.  

 

 

 

        Оквирни, годишњи планови сарадње са породицом урађени су након 

упознавања потреба породице и консултовања са родитељима. До података о 

потребама породице, дошли смо на различите начине: путем упитника, разговора 

са родитељима..који су обављени током јуна маесеца. 

     Оно што је на првом месту родитељима по важности јесте пре свега безбедност 

и сигурност деце, брижност особља, топлина а одмах затим и социјализација.  

       Неке од потреба родитеља које су добијене путем упитника јесу следеће: 

учешће родитеља у групи, али због обавеза на послу често је немогућа. Родитељи 

су предлагали чешћи боравак деце на отвореном, више једнодневних излазака деце 

у непосредно окружење, већи број васпитача у групи због бројности деце и веће 

могућности посвећивања пажње  сваком детету, односно веће уважавање 

индивидуалних потреба сваког детета, више информација о детету, његовом 

понашању и развоју у групи, више заједничких радионица са децом у вртићу – 

предлози су углавном једном месечно, више савета за родитеље у смислу јасног 

дефинисања сваке промене у понашању детета и добијање помоћи у решавању 

проблема од стране сестара и васпитача, као и од стручне службе, приредбе за 

родитеље где би они имали увид у то шта су њихова деца научила.  

      Свака васпитна и јаслена група направила је оперативне, оквирне годишње 

планове сарадње са породицом, на основу Годишњег плана уз консултовање са 

родитељима.  

       На почетку године, у септембру месецу,  реализовани су родитељски састанци 

где су родитељи детаљно упознати са програмом васпитно-образовног рада, 

програмом превентивно-здравствене и социјалне заштите деце, програмом исхране, 

програмом заштите деце од насиља, организацијом рада вртића као и о 

могућностима њиховог укључивања у рад групе. 

      Родитељи су били укључени у процес адаптације деце тако што су били у групи 

са својим дететом након плана адаптације који је урађен у јуну месецу, у сарадњи 

са родитељима, после пријема нове деце у јасле и вртић. 
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      Током године реализовани су различити облици сарадње  са родитељима у 

вртићу, где су они били посматрачи, партнери, непосредни реализатори као и 

иницијатори заједно са децом и васпитачима. То су различите активности и 

садржаји:  

 

 

- Учешће на радионицама и улазак у групе према плану и програму (родитељ 

планира и реализује активност у групи) 

- Укључивање родитеља у активности групе као посматрач, партнер или 

непосредан реализатор активности; 

- Уређење и оплемењивање унутрашњег (соба, холови, формирање нових 

целина) и спољашњег простора вртића (двориште) кроз набавку потребних 

средстава и материјала којим су се уређивале собе и лично ангажовање у 

мењању средине за учење; 

- Улазак родитеља-експерта у групе  у циљу реализације и развијања пројекта 

(правник, глумац, академски сликар..) 

- Родитељи су били и активно укључени у организацију посете различитим   

институцијама као ресурсима локалне средине; 

- Мали домаћи задаци у оквиру породице у зависности од актуелне теме. 

 

                 

               Облици сарадње који су током радне  2018 /19 били заступљени: 

 

- свакодневне информације о деци (презентације активности на 

интерактивном паноу, путем видео-бима и емитовања фотографија  на 

мониторима су само неки  од начина  информисања родитеља о васпитно-

образовном раду ) 

- индивидуални разговори по потреби родитеља или васпитача - са 

васпитачима или стручним сарадницима; 

- дан отворених врата – два пута месечно у терминима које васпитачи 

договоре са родитељима; 

- квартално индивудално информисање родитеља о дечјем напредовању уз 

увид у дечје радове и осталу документацију о детету – новембру, фебруару и 

мају месецу; 

- интензивна комуникација са родитељима кроз писану форму, путем 

бележница, недељних порука, новина, путујуће свеске, недељни пано 

активности и сл. 

- панои  или кутак за родитеље са кратким обавештењима о текућим 

активностима, изводима из програма рада, предлозима и сугестијама, 

позивима за заједничке активности и дружења, дечјим радовима, исказима 

деце, фотографије са неких активности, едукативни материјал за родитеље- 

разни стручни чланци, теме, литература и сл.. 

- састанци родитеља у мањим групама поводом зимовања, летовања, 

разних прослава.. 
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        У сваком вртићу и јаслицама  оформљен је и кутак за питања родитеља 

упућених педагозима, логопедима, социјалном раднику, дефектолозима, 

дијететичару, главној сестри и другим стручњацима  а циљ је био да се сходно 

питањима одређени профили укључују у решавање проблема. Међутим овакав вид 

сарадње са родитељима није се показао конструктивним што указује да је потребно 

радити на налажењу других ефикаснијих начина. 

 

        Индивидуално укључивање родитеља у групу планирано је тако што сваки 

родитељ који жели, може бити присутан у групи у одређено време  и по распореду 

који се направи у договору са васпитачима. Садржаји таквог облика сарадње могу 

бити различити, зависно од могућности родитеља: слободна игра, читање прича, 

рад са децом у неком центру интересовања, спортске активности, представљање 

свог занимања или хобија, необавезно дружење са децом, посматрање дневних 

активности у групи.. 

 

        И ове  године евидентна је појачана сарадња  у појединим вртићима и јаслама 

у смислу већег одзива родитеља да се укључе у различите активности, нарочито 

као подршка у оплемењивање и мењање средине за учење. 

 које су планиране  што је утицало на побољшање квалитета саме сарадње.  

       Вртић „Бисер “ је  ове године представио и један квалитетан приступ у сарадњи 

са родитељима, садржајну и богату сарадњу. Искорак је направљен у виду 

одређивања потреба породице  у односу на вртић и у складу са тим понуђени су 

различити облици и начини  сарадње које су реализовали у својој васпитној групи  

од почетка радне године. 

          Представили су начин како уз сарадњу са родитељима, снимањем њихових 

потреба праве будући план сарадње са њима.  Потом у оквиру сваке теме коју 

реализују  планирају и учешће родитеља. Акценат је све време на укључивању 

родитеља у групу, као непосредних реализатора активности. Кроз сваку тему имају 

и завршне паное на којима су представљени продукти реализованих активности 

       Родитељи се кроз рад Савета родитеља (на нивоу радних јединица и Установе) 

такође укључују у рад вртића. 

        

 
 

                                        
 
 
 
 
 
 

САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 

 

              Друштвена средина има посебну улогу у стварању одговарајућих услова за 

учење и развој детета. Да би се остварила повезаност вртића са локалном  
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заједницом, потребно је ускладити потребе дечјег вртића и локалне заједнице. Како 

би она била што успешнија, вртић треба да буде отворенији за сарадњу  са 

локалном заједницом и родитељима кроз одговарајуће садржаје. 

        Приоритетан задатак  у сарадњи са друштвеном средином јесте отварање 

вртића према локалној средини као и коришћење свих расположивих ресурса у 

непосредном окружењу и шире за игру, учење и активности деце, како би се 

богатило дечје искуство.  

 

       Циљ коме се тежило јесте да локална средина буде место за учење 

предшколске деце и јачање сарадње установе са институцијама у окружењу.  

 

       Сарадња са друштвеном средином реализована је на три нивоа:  

 

- на нивоу васпитних група 

- на нивоу радних јединица и 

- на нивоу Установе 

 

 Позитивна искуства у сарадњи, остварена у претходном периоду у нашим 

вртићима ,указују да се може остварити овај облик сарадње, уз наравно помоћ и 

учешће родитеља.  

        У зависности од нивоа сарадње реализатори су били деца, васпитачи, 

стручни сарадници, руководиоци радних јединица и директор. 

         Неке од остварених облика сарадње са друштвеном средином реализовани  

су кроз:  

-  посете деце и васпитача школи, као и посете ђака и учитеља вртићу;  

- присуствовање школском часу, односно активностима деце у вртићу; 

- -заједничке активности деце у дворишту школа и вртића;  

-  позоришне представе, укључивање кроз заједничке манифестације које 

организује школа или вртић; 

-  заједничке радионице као начин представљања како деца уче у вртићу на 

којима учествују поред деце, васпитача и родитеља и учитељи... 

- Сарадња у вези праћења развоја деце и друге активности; 

           На почетку радне године урађен је конкретан план сарадње са школама  

 у сарадњи са учитељима и стручним сарадницима основних школа који се 

континуирано реализују  током целе године.  

          Традиционално већ прве недеље октобра све васпитне групе  обележиле су 

Дечју недељу  разноврсним садржајима, међусобним посетама у сарадњи са 

родитељима. 

        Деца припремних група организовано су посећивала библиотеке, основне 

школе, музеје на основу осмишљене сарадње у циљу што ефикасније припреме за 

полазак у школу. 

       Сви државни и верски празници обележавани су у свим васпитним групама 

(Нова година, Божић, Ускрс..) прикладним садржајима, а поводом Светосавског 

празника у вртићу „Свети Сава“ деца припремне групе реализовала су културни 

програм овом светитељу. 
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      Треба напоменути да је у овој години сарадња са локалном средином имала 

како својих предности тако и ограничења, обзиром на изналажењу могућности 

организације превоза деце тако и њихове  безбедности што је разлог зашто неки 

вртићи нису увек били у прилици да реализују посете које су планирали годишњим 

планом.  

 

Развијање сарадње са локалном средином као местом за учење деце.  

Локална средина као место за реализацију програма рада са децом у нашој 

установи представљена је кроз практичне примере из свих објеката и на тај начин 

су васпитачи и сестре били у прилици да међусобно размењују разноврсне 

приступе и искуства када је у питању овај сегмент рада.  

 

 Вртић „Бисер“  препознао је значај осмишљене и квалитетне сарадње са 

локалном средином и свим њеним ресурсима и у том смислу она је постала место 

за учење и реализацију  васпитно-образовног рада са децом. Друштвена средина  за 

овај вртић има посебну улогу у васпитно-образовном раду са децом, па самим тим 

је врло разноврасна и богата.  

Вртић „Бисер“ годинама остварује успешну сарадњу са ОШ „ Владислав 

Рибникар“ тако и ове године осмислили су дружења са ђацима присуствовањем 

часовима француског језика, музичке културе и физичког васпитања. 

Континуирано  сваког месеца су се одржавале активности у парковима „Мањеж“ и 

„Ташмајдан“. Значајне су активности у ликовној галерији,  посета музеја „Никола 

Тесла“, Народног музеја, Етнографског музеја као и Музеја науке и технике. 

Остварена је посета библиотеке „Борислав Пекић“ као и Народне библиотеке. 

Органозован је одлазак у Планетаријум и Ботаничку башту. Све групе вртића су 

сваког месеца оствариле сарадњу са позоришним трупама  које у просторима 

вртића изводе позоришне представе. Значајно је поменути представу „Планета 

тајни“, коју су васпитачи јаслица и вртића припремили за децу у новогодишњој 

недељи , извели су и деци у Универзитетској дечјој клиници „Тиршова“ На 

месечном нивоу организована су и дружења са јаслицама  „Бисер“ обзиром да раде 

заједнички  на осмишљавању прилика за интеракцију деце различитог узраста и 

укључивање других одраслих. 

          Вртић „Фића“ традиционално је сарађивао са основним школама „Синиша 

Николајевић“ и „краљ Петар II Карађорђевић“. Остварена је посета Београдској 

филхармонији, Опсерваторијуму,, Народном музеју, Зоо-врту.  Деца вртића „Фића“ 

имала су прилику да ове године буду гости музичке школе „Јосип Славенски“. 

           Богату и садржајну сарадњу са локалном средином имао је вртић „Гуливер“.  

Обзиром да је у вртићу, у току ове радне године реализовано неколико пројеката, 

ресурси локалне средине су били неисцрпан извор потребног ширења знања и 

место учења. Тако су ове године имали посету експерта, физичког хемичара, у вези 

са пројектом „Кретање“, потом остварена посета Природно-математичком 

факултету , одсеку физика, посета Машинском факултету, одсека бродоградња  у 

оквиру мини пројекта „Брод“. Традиционално су остварене посете  ОШ „Краљ 

Петар“и ОШ „Светозар Марковић“ . Ове године деца вртића „Гуливер“ обишли су 

Афрички музеј, Етнографски музеј, туристичку агенцију, градилиште... 
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Родитељима се у оквиру овог сегмента рада приписује значајна улога у виду 

организације и реализације сарадње  са другим институцијама. 

   

        Вртић „Лепа Витас“ – у оквиру сваке групе организоване су позоришне 

представе једном месечно. У октобру месецу одржана је хуманитарна акција за 

децу Тиршове под називом „Др. Хуманост“ на нивоу целог вртића. Затим је 

организована још једна хуманитарна акција за децу из Свратишта.  Предшколци 

вртића били су у на концерту Београдске филхармоније на Коларцу, одржана је 

радионица за предшколце „Позориште-училиште“ као и радионица „Здраво дете“ . 

Обзиром да је вртић у близини Храма Светог Саве, имали су орилику да посете 

крипту храма . У оквиру сарадње са школама одржана је посета учитељица ОШ 

„Светозар Марковић“. На нивоу целог вртића организовано је учешће у 

манифестацији „Врачар- мој зелени кутак“ у организацији  ГО „Врачар“. 

      Вртић „Мића и Аћим“ већ трећу  годину за редом остварује  интензивну и 

континуирану сарадњу са асистентом Филозофског факултета, одсека за 

педагогију, Машом Аврамовић у циљу преиспитивања и мењања досадашњег 

приступа средине за учење. Традиционално вртић „Мића и Аћим“ сарађује већ 

дужи низ година са ОШ „Јован Миодраговић“ у виду присуствовања часу.  

Реализоване су још: сарадње са ОШ „Свети Сава“, спортским центром „Врачар“ 

где су деца по одређеном распореду у недељу имали организовано пливање.             

          Вртић „Бубамара“  наставио је традиционалну вишегодишњу сарадњу са ОШ 

„НХ Синиша Николајевић“ кроз различите активности  почев од прославе Дана  

школе, прославе Светог Саве, радионице и завршне приредбе. Реализована је 

сарадња са општином „Врачар“ (вртић „Спортић“ и обука пливања „Врачар без 

непливача“). У оквиру сарадње са локланом заједницом посетили су столарску 

радионицу.  

 

         Локална средина као место за учење  и реализацију програма рада са децом 

представља сегмент који се планира на иницијативу институција, родитеља или 

васпитача  и у том смислу може се рећи да је сарадња  појединих вртића  

препознала као примаран задатак  у овој радној години.  

       

      Ови и бројни други реализовани садржаји сарадње са друштвеном средином  и 

садржаји културно- јавне делатности сјајни су примери како се може осмислити и 

реализовати користан  и садржајан концепт средине за учење и ван просторија свих 

вртића. 

      Читава радна година обиловала је мноштвом  занимљивих, разноврсних  и 

свакако поучним садржајима  везаним за овај сегмент рада. 

 
 
    
                                                
 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
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Програм стручног усавршавања у овој радној години реализован је онако како је  

Годишњим планом стручног усавршавања планирано. Све планиране активности, 

конкретизоване су израдом месечних планова активности који су почетком месеца 

рађени за текући месец; Извештај о стручном усавршавања биће саставни део 

Годишњег извештаја о раду установе.  

У радној 2018/19 години одржано  је укупно  шест састанака Васпитно-образовног 

већа  

 

РЕАЛИЗОВАНО ЈЕ СЛЕДЕЋЕ: 

  

1. Садржај првог састанка био  је:  

 

• Разматрање  Извештаја о раду Установе за претходну годину;  

• Разматрање Годишњег плана рада и програма стручног савршавања за радну 

2018/19годину;  

• Разматрање Годишњег плана самовредновања  

Реализатори: директор, стручни сарадници и сарадници  

 

2.  Тема другог састанка  била је “Разумевање дечје перспективе у креирању 

средине за учење”- Маша Аврамовић 

 

3. Тема  трећег састанка  Васпитно- образовног већа била је:  

 - Вртић и породица- обавезе и права  у односу на родитеље- реализатор: Миланка 

Петковић, соц.радник 

 

4.  Тема : Алергије код деце – Др. Марина Атанацковић, алерголог 

 

5. Садржај петог састанка био је:  

- Планирање по пројектима – представљање пројеката – вртићи “Фића” и 

“Свети Сава” 

6.  Извештај о стручном усавршавању  мед.сестара, васпитача и стручних 

сарадника у претходној радној години; Извештај о самовредновању  и предлог мера 

за унапређивање квалитета рада у оквиру свих области. 

      

 

На почетку радне године , у септембру месецу, одржани су састанци са 

васпитачима и мед.сестрама у свим вртићима и јаслицама са следећим 

садржајима:   

 

- Вођење педагошке документације 

- Израда конкретних планова активности за реализацију предвиђених 

год.задатака 
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- Предлози ментора за сестре и васпитаче приправнике 

         реализатори: стручни сарадници-педагози  

 

Овакви састанци имали су за циљ  да се васпитачи и сестре упознају са  Годишњим 

планом рада, дефинисање год.задатака и на који начин ће тећи динамика 

активности у овој години.  

 

                                                            Актив васпитача 

 

У овој радној години укупно је реализовано  11 састанака Актива васпитача са 

следећим садржајем:  

 

1. Презентација тема: „ Деца, родитељи и ми, заједно до боље сарадње сви“ – 

вртић „Гуливер“ и презентација примене семинара „НТЦ систем учења“ – 

радна група;  

2. Тема: „Разумевање и помоћ детету изазовног понашања“ – реализатор 

Милица Аврамовић, психолог;  

3. Презентација тема: „Корак по корак до циља“ – вртић „Луња“, „Ликовно 

стваралаштво деце“ – вртић „Каспер“ и „Покрени се, заиграј и уз песму 

запевај“ – вртић „Буба мара“.  

4. Презентација тема: „Музеј у коферу“ – вртић „Бисер“ и „Грађење 

квалитетне васпитне праксе“ – вртић „Луња“.  

Ово су иначе теме које су биле део програма стручног усавршавања у 

претходној радној години.  

 

5. Презентација теме – Грађење квалитетне праксе- вртић “Луња”; 

Презентација теме-Музеј у коферу- вртић “Бисер”; 

6. Циљеви и принципи у новим Основама програма- Љиљана Драгутиновић и 

Данијела Шпица; Сагледавање васпитне пракс еу односу на нове Основе 

програма- квалитетни односи и како се граде у вртићу – Јована Радовић и 

Весна Миливијевић, вртић “Свети Сава”; 

      7. Добробит-односи-делање- разматрање теоријског приступа из документа 

Основе програма- реализатори: Ана Томић,педагог и Милица Аврамовић, 

психолог, васпитачи: Весна Дедић, Милица Кривокућа и Марија Крсмић; 

      8. Тема: Говорно-језички и лексички фонд код деце, реализатор: логопед; 

Упознај мој крај- васпитачи бол.група; 

      9. Тема: Игра дефинисана у новим основама- Славица Вукославчевић, Славица 

Самирић и Марија Булатовић 
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    10. Тема: разумевање и помоћ детету  изазовног понашања- други део, 

реализатор: Милица Аврамовић,психолог; 

     11. Средина за учење- презентовање примера добре праксе; вртићи: Гуливер, 

Мића и Аћим, Нада Пурић и Каспер 

 

Током децембра реализована је размена искуства  и примера добре праксе 

између вртића а везано је за могуће начине праћења и консултовања са децом. 

Сарадња је обављена између вртића “Мића и Аћим” и “Бубамара”; “Луња “и 

“Фића”: “Бисер” и “Лепа Витас”; “Свети Сава,” “Нада Пурић” и “Каспер“. 

 

        Реализација годишњих задатака у оквиру програма стручног усавршавања  

текла је динамиком која је усвојена у септембру месецу  на састанцима тимова 

васпитача са  руководиоцем Актива . Сваки тим разрадио је могуће начине 

реализације планиране теме.  

         Вртић „Бисер“ реализује тему: Осмишљавање прилика за интеракцију деце 

различитог узраста, у сарадњи са јаслицама „Бисер“ које такође имају исту 

тему.Направили су заједнички план активности који се реализује. 

        У току наведеног периода остварили смо квалитетну сарадњу, коју смо 

побољшали укључивањем родитеља и сарадњом са локалном заједницом. Квалитет 

сарадње са родитељима је достигао један виши ниво тиме што су родитељи почели 

да иницирају дешавања која укључују групе у којима њихова деца бораве. То су 

углавном деца различитог узраста вртића и јаслица „Бисер“, али остварујемо 

сарадњу и између деце различитог узраста у оквиру вртића и школе.   

        Сарадњу са јаслицама остварујемо на свакодневном нивоу. Што подразумева 

помагање старије деце млађој око прања руку, обувања и силаска низ степенице, 

прославе рођендана... Организоване су разне заједничке активности које подстичу 

кооперативност деце различитог узраста сходно темама које групе обрађују. Током 

јануара остварене су интеракције деце различитог узраста и родитеља који су се 

одазвали и активно укључили у активности групе. Тако је сходно теми: „Са децом 

на пут око света“ мама Јелисавета говорила о природи и томе колико је Индијанци 

поштују и показала деци основна средства за сналажење у природи, у активност је 

била укључена старија и млађа група вртића. Деца су у наредном периоду пренела 

своје знање о Индијанцима и старијој јасленој групи где су показали како се изводи 

индијански плес и израђују костими од неструктуираног материјала. Док је мама 

Јелена говорила о животу у Канади, при чему је у активност укључена и старија 

сестра која похађа основну школу. Такође, сходно теми, мама Невена нам говорила 

о путовању у Италију,а  активности су присуствовала и деца старије јаслене групе 

коју похађа њено млађе дете. Трудимо се да деца током активности остварују што 

више интеракције између себе, а и са родитељима.   

       Током месеца фебруара смо организовали одлазак у позориште „Душко 

Радовић“, при чему смо остварили сарадњу и са родитељима, који су били велика 

помоћ при довођењу деце до позоришта. Гледана је интерактивна представа 

„Књига лутања“, која се игра у нетипичном сценском простору, који подсећа на 

велики балон, он доприноси блискости између публике и извођача и омогућава 

инзванредне визуелне ефекте, праћене музиком и сама представа је подстицала 

велику активност и интеракцију деце (предшколска и старија група вртића и 
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старија јаслена група). Мотивисани овим догађајем, предшколска група је 

осмислила и драматизовала бајку „Мачак“, након које су са старијом јасленом 

групом организоване радионице где су деца правила лутке за драматизацију и 

заједно изводила драмске инпровизације. Организоване су и активности на тему 

„Домаће животиње“(средње групе вртића и јаслица) и полигон у сали вртића 

(старије вртићке и јаслене групе).  

        Током марта је, као закључење теме, организована потрага за благом, која је 

укључивала групе вртића и јаслица. Деца су у свакој васпитној групи, која је 

представљала одређену земљу, имала задатке да реше, након чега су добијала даље 

инструкције где треба ићи и на тај начин је остварена велика сарадња целог 

објекта.  

       У осмишљавању и формирању полигона који представља „ Пут одрастања“ 

учествовали су и родитељи. Деца су имала прилику да свакоднево пролазе полигон, 

када су у томе успели, показали су и старијој јасленој групи правила и помогли им 

да га успешно пређу. Такође, смо акценат ставили на осмишљавање стимулативне 

средине ван соба која својим садржајима подстиче укупан дечији развој. 

Организација подстицајног простора у циљу боље сарадње међу децом је испунила 

свој циљ. Оформили смо просторе који подстичу децу да визуелно, креативно 

истражују и ту организујемо активности са мањим групама деце.  

          Током априла организоване су музичке радионице у сали вртића (средња 

група вртића и старија јаслена група) и у соби старије јаслене групе са старијом 

групом вртића где је организована ритмичка радионица. Организовано је и 

дружење млађе групе вртића са старијом јасленом групом, такође и са 

предшколском групом. Такође остварујемо сарадњу са Основном школом 

„Владислав Рибникар“, где деца имају прилике да присуствују различитим 

часовима и имају увид у рад школе.  

         У наредном периоду планирамо радионице и дружења у дворишту вртића и 

јаслица,  организовање заједничких активности у соби и холу вртића и јаслица. 

Усмеравајући се на животне ситуације, групне пројекте и разноликост приступа 

отварамо могућност за машту, продуктивно мишљење и креативност. Сматрамо да 

овај начин сарадње даје позитивне резултате код деце и родитељима пружа 

позитивнију слику и већи увид у дешавања и саму организацију објекта.  

Заједнички подстичемо родитеље да се укључе и осмишљавају квалитетан програм 

за децу и подржавамо њихово активно учешће у васпитно – образовном процесу. 

       Вртићи „Нада Пурић“, „Гуливер“, „Мића и Аћим“ и „Каспер“, баве се 

темом Средина за учење, у сусрет новим Основама програма. Реализација тема 

започета је заједно са стручним сарадницима. Започели смо рад тако што с 

анализирали  материјал из нових Основа, о томе каква треба да буде средина за 

учење. Сваки део текста се разматрао и повезивао са праксом. Васпитачи су након 

тога правили снимак стања опремљености у својим радним собама. То исто радили 

су и стручни сарадници, а онда су се размењивала мишљења; на следећим 

састанцима прављен је план акције, на чему ће  прво започети рад у промени 

средине за учење. Уследиле су кокретне промене, а добри примери 

преструктуиране средине за учење приказивани су на заједничким 

састанцима.Треба нагласити да су родитељи у потпуности укључени у све ове 
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активности, на различите начине – донатори, активни учесници, иноватори...а 

средина се мењала  уважавајући пре свега интересовања деце. 

          Тема вртића „Свети Сава“ у овој радној години је: Квалитетни односи у 

васпитању и како се граде у вртићу. Тема је усмерена на грађење односа, а све 

усклађено са захтевима нових Основа програма.Направили су план рада, како 

градити  квалитетне односа на свим релацијама: са родитељима, децом, локалном 

средином и са колегиницама. За родитеље су осмислили и реализовали анкету чији 

циљ је био увид у то, какве односе они желе, а да буду квалитетнији. Са децом 

организоване активности, типа деца – деци, у оквиру пројеката који се реализују. 

Деца са родитељима код куће припремају одређене садржаје које презентују другој 

деци. Такође остварују и квалитетну сарадњу са локалном средином, а све у вези са 

темом која се ради са децом. Тако су посетили библиотеку „Растко“, Дом за 

незбринуту децу „Јуса“, Филхармонију, пекарску радњу „Занат“...Неговање 

квалитетних односа у тиму васпитача такође је започето. Урадили су анкету о 

тимским улогама, како би свако сагледао своју улогу и тако се и укључивао у 

реализацију теме. Циљ је да свако допринесе теми на најбољи могући начин, 

сходно својим капацитетима и могућностима, али је важно да сви учествују. 

           Део онога што је урађено представљен је на Активу свих васпитача. 

Овогодишња тема вртића „Бубамара“ је „Консултовање деце у развијању тема и 

пројеката“, а циљ је да се кроз свакодневни рад примене различити начини 

слушања деце, праћења њихових интересовања и да то буде  основа у планирању и 

реализацији васпитно-образовног рада. Поред свакодневног праћења и посматрања 

деце, користе се и технике: грозд, зжн табела, постер интересовања...Консултовање 

са децом такође се реализује путем недељног регистра догађања и разговора са 

децом о томе шта смо радили, шта им се допало, шта није, шта би даље 

желели...Такође се анализирају одговори на питања осмишљена од стране 

васпитача на основу садржаја који су путем анкете предложени од стране родитеља 

– тзв „слагалица, питалица“. 

 

       Вртић “Луња”  наставља своју истраживачку тему “Корак по корак до циља”. 

И кроз ову тему, вртић наставља са истраживачким приступом у раду и 

изналажењем најбољих решења у циљу подизања квалитета рада. У претходном 

периоду тема се односила на сарадњу са породицом, тако што су организоване 
едукативне радионице везане за комуникацију, јер је то, на основу анкете за 

родитеље, била њихова потреба. Наставак теме и даље се односи на сарадњу са 

родитељима. Поново су анализиране анкете и договорени нови начини сарадње, 

типа: дружионице и играонице, чија реализација тече. 

        Вртић “Лепа Витас” се бави темом која је такође повезана са новим 

Основама, а тиче се улоге васпитача усмерене на подршку учењу и развоју. Заједно 

са стручним сарадницима започет је рад на теми, при чему су дефинисани почетни 

кораци и договорени задаци којима ће се тим васпитача  бавити. Суштина је да 

објективно сагледају своје тренутне улоге, а онда усклађују са дефинисаним 

улогама у новим основама, како би свако радио на сопственом преиспитивању. 

       Годишња тема вртића „Фића“ је „Пројектни приступ учењу“. На заједничком 

састанку тима, договорено је да свака група, пратећи интересовања деце, одреди 

тему пројекта и започне рад. Теме су биле различите: у млађој групи – лутка, у 
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средњој – дрвеће, старијој – град Фићко,  у припремној – музика, четворочасовној 

припремној – глума. Важно је истаћи да свака група осмишљава свој начин 

консултовања са децом и родитељима и прати кораке у пројектном планирању, на 

основу личних и искустава и стечених на семинару о пројектном планирању. 

Тренутно раде на промишљању начина на који ће пројекти бити прослављени. 

 

Део онога што су реализовали представљен је на Активу припремних група 

и на Васпитно-образовном већу у јуну месецу. 

  На  Јесењим  Сусретима васпитача  Србије на Тари, одржаним у 

децембру месецу , презентовано је пет радова из наше установе: 

 Корак по корак до квалитета – вртић “Свети Сава” 

 Музеј у коферу – вртић “Бисер” 

 Пројектно планирање у васпитној групи – вртић “Нада Пурић” 

Средина за учење- извор грађења односа, интегрисаног учења и богаћења 

искуства детета;  

 Весели четвртак – вртић “Луња” 

На Пролећним сусретима васпитача Србије у Кладову, у априлу 

месецу,презентовано је три рада из наше Установе:  

 - Пројекат “Пипи дуга чарапа” и “Један дан у вртићу”- рад из старије групе 

вртића “Свети Сава” 

  Музеј као средина за учење у вртићу и ван њега”- вртић “Бисер” 

 Искораци и могући начини развијања програма- вртић “Мића и Аћим”  

 

На Истраживачким данима васпитача Београда представљена су три рада из 

наше установе: 

- Музеј као средина за учење у вртићу и ван њега- вртић “Бисер”; 

-  Искораци и могући начини развијања програма- вртић “Мића и Аћим”; 

- Квалитетни односи у васпитању и како се граде у вртићу 

                                         
 
 
 
 
 
 

Актив медицинских сестара 
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Реализовано укупно 9 састанака Актива мед.сестара са следећим садржајем:  

 

1. Тромесечна анализа рада – јасле “Луња” и стручни сарадници; Игре на 

отвореном – јасле “Мића и Аћим” 

2. Посматрање за васпитаче и мед.сестре којима је потребна подршка- 

реализатори: стручни сарадници 

3.  Тема: Игре за подстивање  развоја говора- јасле “Маза”; Шта све могу руке 

мале- јасле “Чаролије” 

4.  Тема: Pазумевање и помоћ  детету изазовног понашања, реализатор: психолог 

5. Тема : Циљеви и принципи у новим основама- Љиљана Драгутиновић и 

Данијела Шпица; Квалитетни односи и како се граде у вртићу-Јована Радовић 

и Весна Миливојевић; 

6.  Тема: У години на тенане свашта стане”- јасле “Палчић”; Тема: Развој 

комуникативних способности код деце јасленог узраста- реализатор: логопед; 

7. Средина за учење дефинисана у новим основама- јасле “Луња”, “Бисер “и 

“Маза” 

8.   Разумевање и помоћ детету изазовног понашања- други део, реализатор: 

психолог Милица Аврамовић 

9. Тема: Пројектно планирање у  јаслицама “Звончић” 

Реализација годишњих задатака у јасла а, у оквиру програма стручног усавршавања  

тече динамиком која је усвојена у септембру месецу на састанцима тимова 

мед.сестара са руководиоцем Актива. 

     Јасле „Звончић“ реализују тему „Пројектно планирање у јаслицама“. Тему су 

започели посматрајући децу у простору, њихова интересовања ... увидели су да су 

тренутно књиге и сликовнице нешто што окупира пажњу деце, те је тако и настала , 

тема везана за књиге , која се ширила у сарадњи са родитељима.Формирана је 

библиотека у вртићу, посетили су оближњу библиотеку у локалној средини...а онда 

се тема даље ширила на истраживање различитих материјала – папира, тканине и 

сл.Родитељи су се посебно заинтересовали за прикупљање неструктуираног 

материјала, који је био заступљен на радионицама са децом у јаслицама и где су 

били у прилици да заједно са децом и сестрама стварају различита средства за игру 

деце од неструктуираног материјала. Родитељи су се укључили у заједничко 

уређење хола, у коме је од неструктуираног материјала направљена „Џунгла“ и у 

чијој су изради и деца учествовала заједно са родитељима. Реализована је 

радионица  на којој су родитељи, пратећи жеље своје деце осликавали на хамеру 
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страницу књиге и тако сви заједно  учествовали у изради Велике књиге, у којој ће 

свако дете имати своју 

      Јасле „Маза“ и „Луња“– у овој години су се  бавили темом „Средина за 

учење“, у складу са новим Основама. Тема се реализују заједно са стручним 

сарадницима. До сада је реализовано неколико састанака. Као и у вртићима, тако и 

у јаслицама, рад на теми започет је анализом материјала из нових Основа, о томе 

каква треба да буде средина за учење. Сваки део текста се разматрао и повезивао са 

праксом. Сестре су након тога имале задатак да  направе снимак стања 

опремљености у својим радним собама. То исто радили су и стручни сарадници, а 

онда се размењивала мишљења, да би касније започели рад  на променама средине 

за учење. Уследиле су веома квалитетне промене, осмишљене нове просторне 

целине, унето богатство најразличитијих материјала и што је најважније 

подстакнута деца на активности, а простор се и даље мења и допуњује. Прве 

промене настале су у јаслицама „Луња“, „Маза“ и „Бисер“ и све то приказано је као 

добар пример праксе на Активу медицинских сестара установе, а такође је рад 

препознат као квалитетан и биће приказан на пленуму, на Сусретима сестара 

Србије у мају месецу. Све остале јаслице започеле су такође  рад на променама у 

средини за учење иако то није њихова годишња тема, али јесте потреба васпитне 

праксе у овом тренутку. Све промене у средини за учење реализоване су уз велико 

ангажовање родитеља и мотивацију сестара да простор оплемене и учине га 

квалитетнијим за игру и активности деце.  

 

“Зедница која учи“ је годишња тема јаслица „Мића и Аћим“ и почетне 

активности у овом периоду односе се на сарадњу са родитељима. Од септембра 

месеца родитељи су укључени у адаптацију,тако што су боравили у групи, а затим 

је сарадња настављена укључивањем родитеља на разне начине -  родитељ гост у 

групи, родитељи активно укључени у уређење  средине за учење, осмишљена 

путујућа свеска за родитеље, заједничка прослава рођендана...Остварено и 

дружење са децом из вртића „Мића и Аћим“, као и јаслица „Маза“ и “Палчић“. У 

живот јаслица, сваког четвртка укључени студенти Високе медицинске школе из 

Земуна, што све заједно доприноси богатој социјалној средини. Сличне активности, 

настављене су и у наредном периоду – родитељи су активни учесници и гости у 

групи: учешће у уређењу средине за учење, израда саобраћајног полигона, парада 

птица, ускршња радионица, прављење маски животиња и сл. 

         Јасле „Бисер“ реализују тему заједно са вртићем, а тема је осмишљавање 

прилика за интеракцију деце различитог узраста. У току наведеног периода 

остварили су  квалитетну сарадњу, коју су побољшали укључивањем родитеља и 

сарадњом са локалном заједницом. Квалитет сарадње са родитељима је достигао 

један виши ниво тиме што су родитељи почели да иницирају дешавања која 

укључују групе у којима њихова деца бораве. То су углавном деца различитог 

узраста вртића и јаслица „Бисер“.   

Сарадњу са вртићем остварујемо на свакодневном нивоу, а то подразумева 

помагање старије деце млађој око прања руку, обувања и силаска низ степенице, 

прославе рођендана... Организоване су разне заједничке активности које подстичу 

кооперативност деце различитог узраста сходно темама које групе обрађују. Током 

јануара остварене су интеракције деце различитог узраста и родитеља који су се 
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одазвали и активно укључили у активности групе. Тако је сходно теми: „Са децом 

на пут око света“ мама Јелисавета говорила о природи и томе колико је Индијанци 

поштују и показала деци основна средства за сналажење у природи, у активност је 

била укључена старија и млађа група вртића. Деца су у наредном периоду пренела 

своје знање о Индијанцима и старијој јасленој групи где су показали како се изводи 

индијански плес и израђују костими од неструктуираног материјала.  Такође, 

сходно теми, мама Невена из вртића  говорила о путовању у Италију, а активности 

су присуствовала и деца старије јаслене групе коју похађа њено млађе дете. 

Трудимо се да деца током активности остварују што више интеракције између себе 

и са родитељима.   

Током месеца фебруара смо организовали одлазак у позориште „Душко 

Радовић“, при чему смо остварили сарадњу и са родитељима, који су били велика 

помоћ при довођењу деце до позоришта. Гледана је интерактивна представа 

„Књига лутања“, која се игра у нетипичном сценском простору, који подсећа на 

велики балон, он доприноси блискости између публике и извођача и омогућава 

инзванредне визуелне ефекте, праћене музиком и сама представа је подстицала 

велику активност и интеракцију деце (предшколска и старија група вртића и 

старија јаслена група). Мотивисани овим догађајем, предшколска група је 

осмислила и драматизовала бајку „Мачак“, након које су са старијом јасленом 

групом организоване радионице где су деца правила лутке за драматизацију и 

заједно изводила драмске инпровизације. Организоване су и активности на тему 

„Домаће животиње“(средње групе вртића и јаслица) и полигон у сали вртића 

(старије вртићке и јаслене групе).  

Током марта је, као закључење теме, организована потрага за благом, која је 

укључивала групе вртића и јаслица. Деца су у свакој васпитној групи, која је 

представљала одређену земљу, имала задатке да реше, након чега су добијала даље 

инструкције где требају ићи и на тај начин је остварена велика сарадња целог 

објекта.  

У осмишљавању и формирању полигона који представља „Пут одрастања“ 

учествовали су и родитељи. Деца вртића су имала прилику да свакоднево пролазе 

полигон, а када су у томе успели, показали су и старијој јасленој групи правила и 

помогли им да га успешно пређу. Такође, смо акценат ставили на осмишљавање 

стимулативне средине ван соба која својим садржајима подстиче укупан дечији 

развој. Организација подстицајног простора у циљу боље сарадње међу децом је 

испунила свој циљ. Оформили смо просторе који подстичу децу да визуелно, 

креативно истражују и ту организујемо активности са мањим групама деце.  

Током априла организоване су музичке радионице у сали вртића (средња 

група вртића и старија јаслена група) и у соби старије јаслене групе са старијом 

групом вртића где је организована ритмичка радионица. Организовано је и 

дружење млађе групе вртића са старијом јасленом групом, такође и са 

предшколском групом.  

У наредном периоду планирамо радионице и дружења у дворишту вртића и 

јаслица, организовање заједничких активности у соби и холу вртића и јаслица. 

Усмеравајући се на животне ситуације, групне пројекте и разноликост приступа 

отварамо могућност за машту, продуктивно мишљење и креативност. Сматрамо да 

овај начин сарадње даје позитивне резултате код деце и родитељима пружа 
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позитивнију слику и већи увид у дешавања и саму организацију објекта.  

Заједнички подстичемо родитеље да се укључе и осмишљавају квалитетан програм 

за децу и подржавамо њихово активно учешће у васпитно – образовном процесу.          

       Јасле „Палчић“ реализује тему „ Заједница која учи“. Тема је започета уз 

укључивање родитеља у уређење средине за учење и формирање просторних 

целина за игру и активности деце, како у собама, тако и у холу. У току је пројекат, 

такође у сарадњи са родитељима“Позориште у Палчићу“, а у плану је реализација 

активности везана за саобраћај – у току је праћење деце и њихових интересовања, 

на којима се темељи ова тема. 

    Јаслице „Чаролије“- тема „ Пројектно планирање у јаслицама“- тема је 

започета анкетирањем родитеља, како они виде интересовања своје деце, а такође 

су сестре осмишљавале различите начине праћења деце, како би дошле до теме која 

децу интересује и коју могу да развијају и започну  рад на одређеном пројекту. У 

једној групи тема је „Од лопте до олимпијаде“, а у другој занимања људи. Сходно 

томе преуредили су средину за учење која се стално мења и допуњује, а у плану је 

завршница пројекта у дворишту јаслица. 

    Током децембра и јануара остварена је размена искустава и примера добре 

праксе између јаслица, а везано за могуће начине праћења и консултовањаса 

децом: јаслице “Мића и Аћим, “Палчић “ и “Маза”; “Чаролије” и “Бисер”; 

“Звончић” и Луња 

 

 
 

Радионице везане за увођење нових Основа програма 

 

 

 

Ову годину обележиле су радионице у вртићима и јаслицама везане за увођење 

нових Основа програма. Реализовали су их стручни сарадници. Активности су 

започете у фебруару месецу и трајале су три месеца.  

У фебруару месецу прве радионице односиле су се на средину за учење, затим у 

марту месецу , круг радионица се односио на односе-добробит- делање. У априлу 

месецу прошли смо круг радионица који се односи на пројектни приступ учењу. 

Након реализацие свих радионица стручни сарадници су подносили извештаје 

Колегијуму Установе, анализирајући тренутно стање васпитне праксе и спремност 

кадра на промене.  
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Актив ментора и приправника 
 

            
Укупно одржано 6 састанака 

 

1. Усвајање плана рада Актива ; Анализа Програма рада ментора и 

приправника и договор око вођења евиденције о раду; Израда плана 

реализације угледних активности приправника током године; 

2.  Планирање, реализација и евалуација васп.образ.рада; 

3.  Угледне активности приправника и анализа истих уз присуство ментора и 

стручних сарадника; 

4.  Дневно планирање и писана припрема активности- ментори и стручни 

сарадници; 

5. Сарадња са породицом- реализатори: Снежана Шћепановић, Невена 

Караванић и Јована Илић 

6. Угледне активности приправника и анализа истих 

 

Актив припремних група 

 
Укупно одржано 7 састанака 

 

Актив припремних група чине садржаји специфични за рад са децом у ППП. 

Овај Актив се састаје једном месечно са разменом о томе  шта је било важно у 

претходном месецу, размени позитивних искустава у раду, евентуалне 

тешкоће и проблеме. Укупно реализовано 7 састанака са следећим садржајем: 

1. Разматрање плана рада Актива, договор о начину рада и подела задужења; 

Договор око реализације ПП програма и вођења педагошке документације; 

2. Тема: Путовање до остварења снова уз помоћ ,игре, бројева и слова – 

реализатори: Милица Тасић, Јелена Смиљанић; 

3.  Најчешћи говорно-језички поремећаји код деце предшколског узраста- 

реализатор: логопед 

4.  Реализација радионица “Дете и графови”; Извештај о реализацији ППП у 

претходној години; Формирање групе за разраду дела Основа програма  који 

се тиче односа; 
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5.  Тема: Средина за учење у складу са новим основама- реализатори: 

васпитачи вртића “Гуливер” 

6.  Тема: Пројектни приступ учењу – вртић “Фића” 

7. Припрема за школу кроз јачање социо-емоционалних компетенција, 

реализатори: васпитачи припремних група 

 
Актив за развојно планирање 

 
Актив за развојно планирање се састао више пута током овог периода  

зато што је активно радио на припреми за израду новог развојног 

плана. Укупно је реализовано 10 састанака са следећим садржајем: 

1.  Евалуација реализованих развојних циљева у односу на дефинисане 

критеријуме успеха у Развојном плану; 

2. Смернице за израду новог Развојног плана – руководиоци тимова за 

развојно планирање, централни Тим и стручни сарадници; 

3. Евалуација реализованих циљева у односу на постављене критеријуме 

успеха ; Смернице за израду новог развојног плана 

4. Смернице за израду новог развојног плана  

5.  Анализа материјала из радних јединица и предлог развојних циљева за 

нови развојни план; 

6. Предлог критеријума успеха у односу на постављене развојне задатке; 

7. Разматрање новог развојног плана за период новембар 2018 – октобар 

2021.; 

8.  Анализа акционих планова на нивоу објеката за период дец ембар 2018- 

јун 2019; 

9. Извештај о реализацији акционих планова од јануара до априла; 

10.  Евалуација реализованих активности и предлози за нове акционе 

планове.  

Непосредно пред израду развојног плана , током новембра месеца, стручни 

сарадници и представниици централног тима реализовали су састанке у свим 

јаслицама и вртићима , на којима су се разматрали нови Стандарди квалитета и 

објективно стање васпитне праксе у односу на њих. 
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Тим за инклузивно образовање 

 

    Укупно реализовано 18 састанака  у различитим објектима. На састанцима тима 

заједно са родитељима и васпитачима , договарани су индивидуални планови рада 

са децом у циљу њихове интегрисаности у колектив.  

 

Тим за  заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

 

       У оквиру Тима реализоване су различите превентивне активности , планиране 

годишњим планом, као што су хуманитарна акција у оквиру Дечје недеље “Недеља 

лепих речи и порука”, у децембру месецу , као и хуманитарна акција за децу 

Свратишта, такође у децембру месецу. Одржан је и састанак проширеног тима у 

новембру месецу, са следећим садржајем:  

- Упознавање са Правилником о поступању у Установи у случају сумње или 

дискриминаторног понашања и вређања угледа, части и достојанства 

личности; подсећање чланова Тима на обавезе и права као и протокол о 

поступању у Установи, у одговору на насиље, злостављање и занемаривање;  

- - Реализовано Васп.образовно веће – тема: Вртић и породица- обавезе и 

права запослених у односу на родитеље; реализатор: Миланка Петковић 

- - Реализован семинар за групу васпитача- “Вршњачко насиље, боље 

спречити..”- аутори: александар Кузмановић и Миланка Петковић;  

Тим за самовредновање 

 

           У овој радној години Тим за самовредновање бавио се самовредновањем све 

четири области, на основу нових стандарда квалитета. Укупно је одржано 6 

састанака са следећим садржајем:  

 

1. Упознавање са новим стандардима квалитета рада предшколске установе; 

Договор око начина самовредновања 

2. Договор око израде инструмената за самовредновање области: Васпитно-

образовни рад и формирање Тима за самовредновање; Договор око 

самовредновања области: Подршка деци и породици 

 3. Извештај о самовредновању области: васпитно-образовни рад; Предлог за 

самовредновање области: васпитно-образовни рад- представници тима за квалитет; 

Договор око самовредновања области: Подршка деци и породици; Предлог 

методологије самовредновања области: Подршка деци и породици- представници 

тима за квалитет 

4. Закључци самовредновања области: Подршка деци и породици; Предлог за 
израду инструмената и методологију самовредновања области: 
Професионална  заједница учења, представници тима за квалитет; план 
самовредновања области : Професионална заједница учења 
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5. извештај о самовредновању области: професионална заједница учења; Предлог 

инструмената за самовредновање области: организација и управљање; 

6. Анализа остварености стандарда квалитета који се односе на област: Управљање 

и организација 

 

       У јануару месецу, реализовано је непосредно праћење активности у 

јаслама и вртићима  што је планирано у оквиру самовредновања области: 

васпитно-образовни рад  

 

                        Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

 
     Формиран Тим први пут ове радне године и направљен је конкретан план 

активности  са јасним задужењима за све чланове. 

     Задаци Тима дефинисани су на основу садржаја радне групе  за квалитет која у 

установи постоји уназад неколико година   и односи се на унапређивање квалитета 

васп.образовног рада, праћења развоја компетенција васпитног кадра и развијање 

методологије самовредновања. Координатор Тима била је Ана Томић. 

 

Задужења Тима током ове године су била следећа: 

 

Месец: октобар 

 

- Разматрање годишњег плана рада Тима и подела задужења; 

- Конкретизација активности до краја радне године; 

 

Месец: новембар 

 

- Предлог за израду  инструмената и методологију  самовредновања  области: 

Васпитно-образовни рад  – Шћепановић Снежана и Којић Ивана; 

- Циљеви и принципи развијања програма – дефинисани у Основама програма  

– Љиљана Драгутиновић, Данијела Шпица Томић и стручни сарадници; 

Месец: децембар 

 

- Презентација теме: “Грађење квалитетне васпитне праксе“ – засновано на 

истраживању потреба деце – вртић „Луња“; 

- Сагледавање васпитне праксе у односу на Основе програма – квалитетни 

односи у васпитању и како се граде у вртићу – Радовић Јована , 

Миливојевић Весна , Јелена Стеванковић и стручни сарадници; 

Месец: фебруар 
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- Предлог за израду инструмената и методологију самовредновања области: 

Подршка деци и породици – радна група –Ђурић Зорица , Петровић Радмила 

и Златић Александра; 

- Дете у Основама програма – сагледавање детета у реалном програму кроз 

односе и делање – група : Дедић Весна, Крсмић Марија и Кривокућа 

Милица и стручни сарадници; 

Месец: март 

 

- Предлог за израду инструмената и методологију самовредновања области: 

Професионална заједница учења  – Којић Владанка и Сања Миловановић; 

-  Игра – дефинисана у Основама програма – Славица Самирић, Славица 

Вукославчевић, Булатовић Марија и стручни сарадници; 

Месец: април 

 

- Предлог за израду инструмената и методологију самовредновања области: 

Управљање и организација – Славица Кесић и Стојановић Душица; 

- Сагледавање васпине праксе у односу на Основе програма – улога васпитача 

усмерена на подршку учењу и развоју деце -  Тања Миковић, Петрић Зорица 

и стручни сарадници; 

 

                                               Тим за професионални развој 

 

 

Новоформиран Тим од ове радне године. Бавио се стручним усавршавањем 

запослених  у оквиру базе акредитованих сати, праћењем и анализом свих 

облика стручног усавршавања које се остварује на нивоу установе. Укупно 

реализовано 4 састанка са следећи садржајем:  

1.  Израда плана рада Тима до краја радне године; Конкретизација задатака до 

новембра месеца; 

2. Анализа остварености интерних сати стручног усавршавања на нивоу радних 

јединица- листе 44 сата обавезујућег програма;Анализа акредитованих сати 

стручног усавршавања; Анализа потреба васпитногкадра за стручним 

усавршавањем; Комплетирање медијатеке – учешће установе на Сусретима 

васпитача и мед.сестара; 

3. Анализа  компетенција за васпитаче- Љиљана Драгутиновић; Извештај о 

остварености сати акредитованог програма; Анализа потреба  васпитног кадра за 

стручним усавршавањем; Анализа 44 сата стручног усавршавања; 

4. Извештај  о реализацији програма стручног усавршавања и предлог плана за 

следећу радну годину; 
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                                                  Актив болничких група 

 

Васпитачи који раде у болничким групама током целе године били су укључени у 

све облике стручног усавршавања у установи и Актива болничких група Србије. 

Реализовано укупно 4 састанка са следећим садржајем:  

1. Презентација теме: “Животне вредности”- радна група васпитача; Договор 

око рада актива; Вођење педагошке документације; 

2. Анализа васпитне праксе васпитача болничких група у односу на нове 

стандарде квалитета; 

3.  Презентација теме: “лутка у раду са децом “- радна група васпитача; 

Добробит-односи-делање- анализа фотографија средине за учење; 

4.  Пројектни приступ учењу; Презентација теме: стваралаштво и креативност 

деце, родитеља и васпитача  

Радна група за примену семинара “Позитивно васпитање- позитивна 

дисциплина” 

 

Укупно одржано три састанка у овој радној години, а циљ да се што више 

стратегија позитивне дисциплине примени у вртићу и јаслама. Направљени је план 

и договор око начина рада. Реализација примене семинара одложена је за наредну 

радну годину.  

Реализовани акредитовани семинари у установи у радној 2018/19 години: 

 Пројекти у ПУ- аутори: Гордана Ђорђевић и Јелена Крсмановић, педагози у 

ПУ „Сима Милошевић“, Земун; 

 Професионална комуникација и вештине комуницирања у отклањању 

социјалних конфликата- аутор: Миланка Петковић, дипл.социјални радник 

 Позитивно васпитање-позитивна дисциплина у вртићу- аутори: Жана 

Ердељан, дипл.психолог, Дијана Радојковић, професор педагогије, Ивана 

Мушкића, спец.психосоц.приступа 

 Примена основа програма Ређо Емилија у вртићу- аутори: Виолета Стрелац, 

Марина Бунчић, психолог-педагог; Весна Јањевић, психолог; 

 Подстицајно окружење у вртићу- У реализацији  ЦИП-  Центра 

 Вршњачко насиље,боље спречити..”- соц.радник Миланка Петковић и 

Александар Кузмановић; 

  Кад се лутка у сцену утка  
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Дани предшколаца Врачара, дванаести по реду  одржани су у јануару под 

слоганом  “12 - право је време за  разговор, дилеме и нове теме”.  Као и ранијих 

година програм је био богат и садржајан. 

Пленарни део: представник Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 

Љиљана Маролт говорила је на тему “Кључне активности и иницијтиве  у 

делатности предшколског васпитања и образовања у републици Србији” 

 

  Јаслице – укупно 5 презентација:  
 

- Игре на отвореном - ј. „Мића и Аћим““;  

- Пројектно планирање у јаслицама- ј. „Бисер“  

- Тромесечна анализа рада – јаслице „Луња“  

- Шта све могу руке моје  - јаслице „Чаролије“  

- „Игре за подстицање развоја говора“ – ј. „Маза“  

Вртићи –  укупно 15 презентација:  
 

- Средина за учење – извор грађења односа, заједничког учења и   
богаћење     искуства детета – в. „Гуливер“;  

- Животне вредности – васпитачи болничких група;   
- Музеј у коферу -в. „Бисер“;  
- Ненасилна комуникација - васпитачи болничких група;  
- Могући начини консултовања са децом – в. „Лепа Витас“;  
- Имплементација превентивно-здравствене заштите у васпитно-

образовном раду васпитача кроз пројектно планирање – вртић 
„Луња“;  

- Искораци и могући начини у развијању програма –васпитачи в. 
„Мића и Аћим“;  

- Планирање васпитно-образовног рада по пројектима – в. „Нада 
Пурић“;  

- Праћење ангажовања деце у дневним активностима – васпитачи в. 
„Свети Сава“;  

- Корак по корак до квалитета – в. „Свети Сава“;  
- Сарадња са локалном средином – в. „Бисер“;  
- Портфолио васпитача – васпитачи болничких група;     
- Музичко и ликовно стваралаштво деце – вртићи „Буба мара“ и 

„Каспер“;  
- Од једноставних ствари до великих идеја – в. „Луња“;  
- Драмски метод – више од игре – радна група васпитача.  
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Закључци 
 

- Стручно усавршавање у ПУ „Врачар“  реализовано је у складу са 
Годишњим планом радa и Развојним планом. Све активности 
реализоване су по плану како је предвиђено, а планиране активности на 
годишњем плану пратили  су планови састанака за сваки месец 
посебно;  

- Динамика се пратила израдом месечних планова у којима се почетком 

месеца конкретизују термини за  све састанке планиране за тај месец.  

- Извештај показује да је веома садржајан што казује да је реализован 

велики број састанака стручног усавршавања и да је сваки састанак 

показао одређен квалитет и значај и допринео стручном усавршавању 

сваког појединца.   

-  Ову радну годину обележило је доношење новог развојног плана, 

упознавање са  новим стандардима квалитета и самовредновање све 

четири области;  

-  Акценат у овој радној години дат је на активности  на увођењу нових 

основа  програма, пре свега радионице које су представљале својеврсну 

припрему, а такође у неколико јаслица и вртића годишња тема везана је 

за средину за учење и пројектно планирање; 

- Васпитачи и мед. сестре су показале велику спремност и мотивисаност 

када су промене у питању тако да су  својом ангажованошћу  допринеле   

да ефикасније радимо  на увођењу нових основа;  

- Велики број радова, пројеката рађени у Установи презентовани су ван 

ње, што на различитим скуповима и разменама у Србији, што је још 

један показатељ квалитета рада;  
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ  

РЕАЛИЗОВАНИХ 

ОБЛИКА СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА НА 

НИВОУ УСТАНОВЕ ЗА 

РАДНУ 2018/19 ГОДИНУ



 

ПРЕГЛЕД РАЗЛИЧИТИХ ОБЛИКА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НА НИВОУ УСТАНОВЕ РЕАЛИЗОВАНИХ ТОКОМ 2018/19 

мес. 1.В-О ВЕЋЕ 2.Актив 

мед.сестара 

3. Актив 

васпитача 

4. Актив 

припремних 

група 

5.Актив 

ментора и 

приправника 

6. Актив 

болничких 

група 

7. Актив за 

развојно 

планирање 

сеп. Разматрање Извештаја 

о раду Установе за 

претходну годину;  

Разматрање Годишњег 

плана рада и програма 

стручног усавршавања 

за радну 2018/19 

годину;Разматрање 

Годишњег плана 

самовредновања-

стручни сарадници и 

сарадници 

  Разматрање плана 

рада Актива, 

договор о начину 

рада и подела 

задужења; 

Договор око 

реализације ППП и 

вођења педагошке 

документације- 

стручни сарадници 

Усвајање плана 

рада Актива; 

Анализа 

Програма рада 

ментора и 

приправника и 

договор око 

вођења 

евиденције о 

раду; Израда 

плана реализације 

угледних 

активности 

приправника 

током године 

Тема: Животне 

вредности-

радна група 

васспитача; 

Договор око 

рада Актива 

Вођење 

педагошке 

документације 

Евалуација 

реализованих 

развојних циљева 

у односу на 

дефинисане 

критеријуме 

успеха у 

Развојном плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

окт.  Тромесечна анализа 

рада – јасле „Луња“и 

стручни сарадници 

Игре на отвореном – 

јасле „Мића и Аћим“ 

Тема: Деца, 

родитељи и ми, 

заједно до боље 

сарадње сви- 

вртић „Гуливер“ 

Презентација 

примене семинара 

НТЦ- систем 

учења-радна група 

Тема: Разумевање 

и помоћ детету 

изазовног 

понашања-

реализатор:Милиц

Тема: Путовање до 

остварења снова уз 

помоћ игре, 

бројева и слова- 

васпитачи 

припремних група; 

 

 Анализа 

васпитне 

праксе 

васпитача 

болничких 

група у односу 

на нове 

стандарде 

квалитета 

 

Смернице за 

израду новог 

Развојног плана- 

руководиоци 

Тимова за 

развојно 

планирање; 

Евалуација 

реализованих 

циљева у односу 

на постављене 

критеријуме 

успеха, смернице 
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а 

Аврамовић,психол

ог 

за израду новог 

развојног плана; 

Смернице за 

израду новог 

развојног плана; 

Анализа 

материјала из 

радних јединица 

и предлог 

развојних циљева 

за нови Развојни 

план; 

Предлог 

критеријума 

успеха у односу 

на постављене 

развојне задатке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нов. Разумевање дечје 

перспективе у 

креирању средине за 

учење- Маша 

Аврамовић 

Игре за подстицање 

развоја говора- јасле 

„Маза“; Шта све могу 

руке мале –јасле 

„Чаролије“ 

Посматрање- за 

мед.сестре и васпитаче 

којима је потребна 

подршка 

Посматрање – за 

мед.сестре и 

васпитаче којима 

је потребна 

подршка и остале 

по закључцима 

Тима за 

самовредновање 

Презентација тема: 

Корак по корак до 

циља- вртић 

 

Тема: Најчешћи 

говорно-језички 

поремећаји код 

деце предшколског 

узраста- 

реализатор: 

логопед 

 

 

 

Тема: Планирање 

у реализацији 

стручних 

сарадника 

 Разматрање новог 

развојног плана 

за период 

новембар 2018-

октобар 20121 
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„Луња“ 

Тема: Ликовно 

стваралаштво деце 

– вртић Каспер 

Тема: 

Покрени,запевај и 

уз песму заиграј- 

вртић „Бубамара“ 

 

дец. 

 

 „Помоћ и разумевање 

детету изазовног 

понашања“- 

реализатор: психолог 

Презентација теме: 

Грађење 

квалитетне 

васпитне праксе- 

вртић „Луња“; 

Презентација теме: 

Музеј у коферу- 

вртић „Бисер“ 

 Угледне 

активности три 

мед.сестре и 

једног васпитача- 

вртић „Мића и 

Аћим“ 

  

јан.    Реализација 

радионица „Дете и 

графови“; 

Извештај о 

реализацији ПППу 

претходној 

години; 

Формирање групе 

за разраду дела 

основа програма 

који се тиче 

односа 

Дневно 

планирање – 

писана припрема 

за активност- 

реализатори: 

стручни 

сарадници 

 Анализа 

акционих планова 

на нивоу објеката 

за период 

децембар 2018- 

јун 2019 

феб. Вртић и породица – 

обавезе  и права у 

односу на родитеље- 

реализатор: соц.радник 

Миланка Петковић 

Циљеви и прнципи у 

новим Основама- 

Љиљана Драгутиновић 

и Данијела Шпица; 

Квалитетни односи и 

како се граде у 

вртићу- Јована 

Радовић и Весна 

Миливојевић- вртић 

„Свети Сава“ 

Тема: циљеви и 

принципи у новим 

основама 

програма- Љиљана 

Драгутиновић и 

Данијела Шпица 

Сагледавање 

васпитне праксе у 

односу на онове 

Основе програма- 

 Сарадња са 

породицом – 

реализатори: 

Снежана 

Шћепановић, 

Невена Караванић 

и Јована Илић 
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Тема: У години 

натенане свашта 

стане- јасле „Палчић“ 

Тема: „Развој 

комуникативних 

способности деце 

јасленог узраста- 

реализатор:логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квалитени односи 

како се граде у 

вртићу- Јована 

Радовић и Весна 

Миливојевић; 

Добробит-односи-

делање-

разматрање 

теоријског 

приступа из 

документа нове 

Основе програма 

мар.   Тема: Говорно-

језички  и 

лексички фонд код 

деце – 

реализатор:логопе

д 

Тема: Упознај мој 

крај- васпитачи 

болничких група 

Тема: средина за 

учење у складу са 

новим Основама- 

васпитачи вртића 

„Гуливер“ 

 Тема: лутка у 

раду са децом-

радна група 

васпитача 

Добробит-

односи-

делање-

анализа 

фотографија  

 

апр. Алергије код деце – 

Др.Марина 

Атанацковић, 

алерголог 

Средина за учење, 

дефинисана новим 

Основама програма- 

јасле „Луња“, „Маза“ 

и „Бисер“ 

Тема: Игра –

дефинисана у 

новим основама- 

реализатори: 

Славица 

Букославчевић, 

Славица Самирић 

и Марија 

Булатовић 

Тема: Пројектни 

приступ учењу- 

васпитачи вртића 

„Фића“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Извештај о 

реализацији 

акционих планова 

од јануара до 

априла 
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Тема: Разумевање 

и помоћ детету 

изазовног 

понашања- 

другидео-

реализатор: 

Милица 

Аврамовић 

 

 

мај.  Тема: Разумевање и 

помоћ детету 

изазовног понашања 

реализатор:психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема: средина за 

учење- 

презентовање 

примера добре 

праксе – вртићи 

„Мића и Аћим“, 

„Нада Пурић“ и 

„Каспер“ 

Улоге васпитача 

усмерене на 

подршку учењу и 

развоју деце- Тим 

за квалитет, 

реализатори: Тања 

Миковић и Зорица 

Петрић 

Тема: Припрема за 

школу кроз јачање 

социоемоционални

х компетенција- 

реализатори: 

васпитачи 

припремних група 

Угледне 

активности 

васпитача и 

мед.сестара- 

вртић „Луња“ 
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јун.  

Планирање по 

пројектима – 

представљање 

пројеката-вртићи 

„Фића“ и „Свети Сава“ 

 

Пројектно планирање 

у јаслама- јасле 

„Звончић“ 

   Радионица: 

пројектни 

приступ учењу 

 

Тема: 

стваралаштво и 

креативност 

деце, родитеља 

и васпитача 

Евалуација 

реализованих 

активности и 

предлози за нове 

акционе планове 



 

РЕАЛИЗАЦИЈА  АКТИВНОСТИ  ПЛАНИРАНИХ АКЦИОНИМ  ПЛАНОМ ДО 

НОВЕМБРА 2018 

 

 

Почетком радне године приступило се активностима везаним за област развојног 

планирања. У септембру месецу на првом активу, евалуирани су  реализовани развојни 

циљеви у односу на дефинисане критеријуме успеха у Развојном плану . Након тога се 

приступило анализи докумената и извора , и  изради смерница за нови развојни план 

(централни тим и стручни сарадници) као и анализе нових Стандарда квалитета. У месецу 

новембру , донешен је нови Развојни план за период новембар 2018- октобар 2021. 

 

 

 ОБЛАСТ: Васпитно-образовни рад 

 

Развојни циљ: Унапређивање процеса програмирања васпитно-образовног раад 

                                       

Задатак 1: Планирање васпитно-образовног рада као основе за оптимално  

                                    напредовање  у учењу и развоју детета 

 

 Носиоци су били сви вртићи, јаслице и болничке групе 

 

 

Током месеца септембра обављена је анализа закључака самовредновања који се односе на 

планирање. Сагледане су потребе васпитног кадра и  формиране су групе васпитача и 

сестра (на основу личне процене и процене стручне службе) у циљу дање едукације везане 

за повезивање резултата систематског посматрања са процесом планирања. На 

заједничким састанцима , приказани су и анализирани примери различитих техника 

систематског посматрања и анализирани примери планирања.   Такође, са тимовима 

васпитача и сестара, стручни сарадници су , као и почетком сваке године, анализирали 

упутство за вођење педагошке документације и разматрали евентуалне недостатке и 

тешкоће.  

 

 

ОБЛАСТ: Дечји развој и напредовање 

 

Развојни циљ: Унапредити процес праћења напредовања деце у развоју и учењу 

као основе у планирању васпитно-образовног рада. 

 

Задатак 1: Праћење напредовања деце у развоју и учењу у основи је процеса 

васпитно-образовног рада 

 

Носиоци активности: сви вртићи, јаслице и болничке групе 

 

    На основу резултата самовредновања, непосредног праћења активности,  

закључили смо да је ово задатак на коме треба још радити. На основу сагледаних 

потреба, формиране су групе васпитача, да би током септембра и октобра 
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васпитачи и стручни сарадници су на заједничким састанцима бавили темом 

инструмената посматрања, техникама, анализом примера и увежбавањем истих.  

Након тога , током месеца октобра, обављена је размена примера добре праксе 

између вртића, на тему повезивања резултат посматрања са планирањем. 

 

 

Задатак 3: Инклузија деце са сметњама у развоју 

 

Носиоци: Тим за инклузију 

 

Извештај о овом сегменту рада налази се у поглављу: Извештај о реализацији 

предшколског васпитања и образовања, под насловом Тим за инклузију. 

 

 

ОБЛАСТ: Подршка деци и породици 

         

Развојни циљ: Унапређивање различитих облика, нивоа и садржаја сарадње са 

породицом у циљу веће информисаности родитеља и јачање партнерских односа  

на релацији васпитач-родитељ. 

 

Задатак 1: Предшколска установа  подржава учење и развој  детета кроз пружање 

подршке породици и укључивања породице у целокупан проце васпитно-

образовног рада 

Носиоци активности: сви вртићи и јаслице 

 

У овом периоду  бавили смо се анализом остварених облика и садржаја сарадње са 

породицом , на основу Извештаја о раду и Извештаја о самовредновању за 

протеклу радну годину, као и резултатима анкете за родитеље и предлозима за 

даље унапређење ове области. 

 

ОБЛАСТ: Етос 

 

 Развојни циљ : Развијати сарадњу  у Установи на свим нивоима 

 

  Задатак 1: Развијање сарадње са локалном средином као местом за учење деце 

 

  Носиоци активности: сви вртићи, јаслице и болничке групе  

 

       На основу акционих планова на нивоу Установе, који су настали као резултат 

извештаја о реализацији акционих планова у претходној години, непосредног увида 

у васпитну праксу, резултата процеса самовредновања, сваки вртић  односно 

јаслице су  конкретизовале активности као њихову специфичну потребу и ти 

планови су део Годишњег плана рада.  

Почетком године, у оквиру активности везаних за писање новог развојног плана , 

одржан је и актив са представницима локалне самоуправе како би заједнички 

размотрили могућности везане за сарадњу са локалном средином .  
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Представници локалне средине су изразили спремност за јачањем сарадње. 

Заједнички циљ је да локална заједница буде место учења, развијања нових знања, 

осећаја припадништва и заједничког социјалног учења.  

 
 
  

РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ ПРЕДВИЂЕНИХ АКЦИОНИМ ПЛАНОМ 

ЗА 

ПЕРИОД НОВЕМБАР- ЈУН 2019 

 

 

Област : ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД 

 

Развојни циљ: Унапређивање процеса планирања  и реализације васпитно-

образовног рада  

 

Задатак 1. Организација физичке средине која подстиче учење и развој  

 

Носиоци активности:  вртићи „Нада  Пурић“, „Мића и Аћим“, „Гуливер“ и  

„Каспер“ и јаслице „Луња“ и „Маза“ 

 

       Реализација овог задатка  започета је заједно са стручним сарадницима. Први 

корак је реализован тако што су у овим објектима анализирали материјал из нових 

Основа, о томе каква треба да буде средина за учење и самим тим извршена 

анализа постојеће средине за учење. Васпитачи су заједно са стручним 

сарадницима правили снимак стања о опремљености у својим радним собама. 

Следећи корак био је план акције на чему ће се прво започети у промени средине за 

учење. Потом су уследиле конкретне промене, а добри примери преструктуиране 

средине су приказивани на заједничким састанцима. Примери добро осмишљеног 

простора могли су се видети кроз представаљање фотографија на састанцима. Када 

су у питању вртићи , вртић „Гуливер“ је направио велики искорак  у промени 

физичког окружења а остали објекти су имали прилику да виде како изгледа 

простор усклађен са параметрима и критеријумима из нових Основа.  

 

   Задатак 2. Грађење социјалне средине која подстиче учење и развој 

 

      Праћењем активности, током самовредновања, уочено је да се у свим групама 

негују позитивни односи, сарадња, солидарност међу децом, да је однос васпитача 

и деце заснован на уважавању  и поверењу али ово и даље остају питања  која у 

континуитету треба унапредити. Један од приоритетних задатака  у овој радној 

години било је стварање услова за унапређивање социјалне средине у вртићима 

кроз осмишљавање прилика за интеракцију деце различитог узраста  а ово је уједно 

био годишњи задатак вртића и јаслица „Бисер“ који су направили заједнички план 

активности. Циљ је да током рада на теми охрабрује интеракција, дружење деце 

различитог узраста, при чему им подстичемо позитивну слику о себи, изградњу 

самопоуздања и стварамо услове за развој социјализације. У оквиру овог задатка 
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током године радило се на примени семинара „Позитивно васпитање - позитивна 

дисциплина“ а циљ је да се што више стратегија позитивне дисциплине примени у 

вртићу. 

  

    Задатак 3. Унапређивање процеса планирања и програмирања васпитно-

образовног рада у функцији подршке дечјем учењу и развоју. 

  

    На основу резултата самовредновања, непосредног праћења активности,  

закључили смо да је ово задатак на коме треба још радити, увођењем нових Основа 

програма. Годинама уназад вртићи и јасле интензивно су се бавили овим 

сегментом, изградивши различите  начине посматрања и слушања деце, праћење 

њихових потреба и интересовања. 

    Током децембра месеца реализована је размена искуства и примера добре праксе 

између вртића и јаслица  а везано за начине праћења и консултовања деце. Ова 

пракса се показала као врло корисна  у реализацији васпитно-образовног рада.  

      У току ове радне године реализоване су радионице везане за увођење нових 

Основа програма. Последњи круг радионица односио се на пројектни приступ 

учењу. Овогодишњи задатак вртића „Фића“, јаслица „Звончић“ и „Чаролије“ био је 

пројектно планирање  и ови објекти  су врло успешно одговорили задатку. 

Континуираним праћењем заинтересованости,  ослушкујући потребе деце,  

уносили су нова сресдтва и материјале и даље их подстицали на активност. Ово је 

уједно била и кључна улога васпитача током рада на пројекту. 

 

    Област: ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ 

 

Развојни циљ:  Унапређивање различитих облика и садржаја сарадње са 

породицом и локалном заједницом 

 

     

        Током овог периода бавили смо се  анализом остварених облика и садржаја 

сарадње са породицом, на основу Извештаја о раду  и Извештаја о самовредновању 

за протеклу радну годину као и резултатима анкете за родитеље и предлозима за 

даље унапређење ове области. 

      

  

 

Област: ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА 

 

Развојни циљ: Подстицање професионалне комуникације и неговање климе 

поверења и заједништва 

 

Задатак 1:  Развијати културу самовредновања, кроз стално преиспитивање 

сопствене праксе у односу на улоге и одговорности професије 

 

   Доношењем новог Правилника  о стандардима квалитета рада установе урађена је 

анализа потпуно нове области која ранијим стандардима квалитета рада није била 
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заступљена па је било потребно појашњавати сваки индикатор појединачно као и 

његово значење у пракси.  

    Новоформирани тим од ове радне године бавио се стручним усавршавањем 

запослених у оквиру базе акредитованих сати  као и праћењем и анализом свих 

облика стручног усавршавања. Анализа остварених сати стручног усавршавања  

урађена је за сваког васпитача, мед.сестру појединачно односно за сваку радну 

јединицу што је и представљено на Педагошком колегијуму установе.  

     Као начин самовредновања ове области, изабрали смо анкету за васпитаче, чији 

је циљ био процена културе вртића, спремност васпитног особља за сарадњу, 

континуирано учење и развој као и преиспитивање сопствене праксе.  

     

 
ИЗВЕШТАЈ  О РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ ОД 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА 

РАДНУ 2018/2019  ГОДИНУ 

 

 

Предшколакса установа “Врачар” је на основу Акционог плана за превенцију 

насиља, злостављања и занемаривања деце за радну 2018/19, реализовала у свим  

васпитним групама планиране активности. Тим за превенцију насиља, злостављања 

и занемаривања је у континуитету пратио активности, организовао састанке , 

реаговао у ризико ситуацијама и поступао по корацима Посебног Протокола  у 

превентивним активностима и предузимао мере.  

Први састанак Тима на нивоу предшколске установе одржан у вртићу “Мића и 

Аћим“, 09.11.2018. године. Тема је поново била Правилник и Протокол о 

поступању у установи у одговору на злостављање и занемаривање. 

У оквиру Тима, а на основу плана, у априлу месцу 2019.реализована је  

акредитована обука „ Вршњачко насиље - боље  спречити..“ у трајању од осам 

часова, реализатори: Александар Кузмановић-психолог и Миланка Петковић – 

социјални радник. 

Од новембра месец 2018 до априла 2019. Године, Централни Тим је имао више 

састанака , по тачној динамици која је прописана Правилником о протоколу 

поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање. 

Иницирање састанака  су пријаве на сумњу о злостаљању деце/ детета од стране 

запослених радница. У оба случаја, спроведени дисциплински поступци, и 

предузете све мере заштите интереса деце. У документацији су сви извештаји. 

Оно што јесте важно, и што се мора нагласити, да се  особље оснажило  да пријави 

сваки облик насиља, како према деци, тако и у односу дете-дете, васпитач- родитељ 

и запослени између себе. У процесу заштите интереса деце, показан је висок степен 

одговорности од стране запослених, посебно у ова два случаја. Ово са једне стране 

охрабрује друге запослене, да изврше пријаву, а да не трпе апсолутно никакве 

последице чина, а са друге стране , подсетник за професионалним односом, и 

самоконтролом у ситуацијама фрустрације.   

Акциони план   Програма заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања је 

у свим вртићима и јаслицама  реализован по плану. 
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Динамичност догађања је била у свим објектима и са свом децом присутна, у 

зависности од вртићке групе. У свим објектима је обележена “Дечија недеља“, 

„Недеља лепих речи“, „Дан породице“, „Дан доброте“, хуманитарна акција 

прикупљања играчака, књига, гардеробе, средстава за одржавање хигијене, слатких 

и сланих производа..за децу Свратишта.  

       У септембру месецу сви вртићи и јаслице су одржали родитељске састанке, на   

којима су : 

- родитеље млађих група упознали са Правилником о превенцији 

насиља,злостављања и  занемаривања деце, а родитељи који су већ од раније 

у нашим објектима су се само подсетили.  

  

      У току целе радне године, у свим објектима и групама активности 

васпитнообразовног рада  са децом су била усмерена на стварање позитивне климе у 

групи и вртићу, као и   подстицање толеранције, ненасилне комуникације, другарства, 

развијања емпатије,  подстицања самопоуздања ,сарадничких односа међу децом, 

примена асертивног понашања на најранијем узрасту кроз бројне радионице и 

активности. Укључивање родитеља и чланова породице је такође изузетно развијено у 

свим објектима. 

      На тај начин се подизала свест о важности овог програма и активности на  

превенцији, као и подршка која је  пружана  деци ,  сарадња са породицом, како ужом,  

тако и широм, указују на нашу потребу да деци буде задовољство да дођу у вртић, 

буду слободни, да могу да износе своје мишљење, страхове, дилеме. Ово је један од 

начина да се упозна  свака породица  у изворном смислу и да у колико је  потребно се 

укључе  и други  стручњаци  задужени за пружање помоћи. 

      Одазив родитеља на радионицама, хуманитарним акцијама, родитељским 

састанцима, у свим објектима је добар и успешан.  

Радионице у којима су родитељи учествовали , у свим групама су имале исту намену и 

карактер, а то су заједнички тренуци који су незамењљиви, развијање и подржавање 

нових социјалних вештина код деце и родитеља, посматрање у околностима која нису 

иста као у кућној атмосфери, подстицање на нова учења, развијање стрпљења , 

толеранције и  потребе за поновним окупљањем.   

       Васпитно особље у свим објектима и групама у континуитету је родитеље 

обавештавало о свим битним питањима везаним за групу и њихово дете, путем паноа, 

допуном и презентовањем дечјег портфолија на отвореним вратима која су се 

одржавала једном месечно. Посебно су пратили раст и развој деце из породица у стању 

социјалне потребе, и редовно обављали консултације са члановима Тима . 

      Васпитно особље у вртићима и јаслицама, у реализацији Акционог плана 

превенције насиља, злостављања и занемаривања, у раду са децом , реализовало је 

активности кроз облик радионичарског рада , као што су Чувари осмеха, Дечија права,  

ликовне, музичке,  говорне и драмске активности,као и активности на подстицању 

припадности групу и проналажењу свога места у групи. На тај начин се реализовала и 

активност анализе социјалних односа и социјалне климе у групама. Реализоване су 

кооперативне игре, иге поверења, ситуационе игре, луткарске представе, обраде 

дечијих песама које подстичу другарство, тумачење дечијих прича које подстичу 

припадност, толеранцију, самопоштовање, љубав, емпатију, поштовање других. 
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      Координатори Тимова на нивоу вртића и јаслица су редовно евидентирали 

реализоване активности, и детаљно у писаној форми, по месецима доставили Извештај 

координатору Тима за превенцију насиља, злостављања и занемаривања.  

 

     Тим за превенцију насиља, злостављања и занемаривања на нивоу установе је у 

континуираној комуникацији са релевантним институцијама везаним за превентивне 

активности, али и за активности које изискују прве кораке у интервенцији.  

 

 
                     

РАДНА ЈЕДИНИЦА - ЦЕНТРАЛНА КУХИЊА 
 
                                               ИСХРАНА, БРОЈ И ВРСТА ОБРОКА  
 
 

У протеклој години у овој организационој целини реализовани су следећи 

програмски задаци: планирање и организовање правилне друштвене исхране 

 

            Исхрана деце је организована кроз припрему целодневних оброка у 

Централној кухињи из које се храна транспортује до дистрибутивних кухиња. 

            Исхрана деце у Предшколској установи “Врачар“ се реализује кроз четири 

оброка и то: 

 

- доручак  8,30-9,00 сати 

- воће        10,00 сати 

- ужина     11,30-12,00 сати 

- ручак       14,00-14,30 сати 

 

Врста и број реализованих оброка приказани су у табели: 

 

  КОРИСНИЦИ                       ДОРУЧАК   1                 РУЧАК    2                    

УЖИНА 3 

 

Предшколска деца 

-вртићи 

258.823 301.840 301.014 

Предшколска деца-

јасле 

87.666 91.795 92.422 

Остали- одрасли  

 

_ - - 

УКУПНО  346.489 393.635 393.436 

 

УКУПНО 1+2+3= 1.133.560 оброка  

  

 Планирање исхране и реализацију планираних јеловника систематски је 

пратио и контролисао Грaдски завод за јавно здравље у свим објектима за 

припрему и дистрибуцију и то: 
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- анализом магацинске документације и 

- помоћу хемијско – броматолошке анализе 

 

            Резултати анализа показују да су функционалне потребе деце у 

есенцијалним нутријентима задовољене. 

 

             Планирање исхране у ПУ „Врачар“ обавља се по нормативу који је 

прописан Правилником о ближим условима и начину остваривања исхране деце у 

предшколској установи („Службени гласник РС“,бр.18/10,101/17 и 113/17-др. Закон 

из 2018. године). 

 

 Санитарно – хигијенско стање Централне кухиње и приручних кухиња 

задовољава хигијенске норме и принципе што потврђују и појединачни и годишњи 

извештаји Градског завода за јавно здравље на микробиолошке анализе. 

 

 Снабдевање намирницама спроведено је расписивањем јавних набавки уз 

финансирање од стране Скупштине града за набавку свежег  меса, прерађевина од 

меса, колонијалних намирница, конзумних јаја, смрзнутог поврћа и смрзнуте рибе, 

хлеба, млека, сирева и свих осталих неопходних намирница за исхрану деце 

вртићког и јасленог узраста. 

 

 Са добављачима су склопљени Уговори на годишњем нивоу , на основу 

којих су испоштоване количине по нормативу и квалитету. 

 

 У овој години је планирана и организована исхрана деце која су алергична 

на поједине намирнице се и даље успешно спроводи. 

 

 

 
                            ПРЕВЕНТИВНО - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 
 
       
У оквиру превентивне здравствене заштите реализоване су активности током 

године кроз спровођење општих мера на унапређењу здравља деце ; 

- Упознавање запослених на поштовање обавеза из правилника о заштити и 

безбедности деце. 

- Упознавање запослених са писаним упутствима и предложеним мерама завода за 

јавно здравље и упућивање на поштовање истих. 

- Завод за јавно здравље  организовао је манифестацију кроз светски дан правилне 

исхране. Деца из припремних предшколских група вртића Мића и Аћим  и Луње 

учествовала су у литералним радовима на тему здраве хране. 

- У оквиру спровођења и праћења активности превентивне здравствене заштите из 

Градског Завода за јавно здравље Др Чабаркапа је у вртићу Нада Пурић 
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реализовала контролу и анализу спровођења свих превентивно - здравствених  

активности у вртићу. 

Кроз план Градског завода као референтне здравствене институције тим лекара 

реализовао је едукацију за родитеље и запослене у вртићу “Лепа Витас“ са темама: 

 

- Како до здравије исхране ваше деце 

- Колико физичке активности мом детету заиста треба 

- Најчешће заразне болести у дечјим колективима. 

 

Стручно усавршавање медицинских сестара одвијало се током године према плану 

и у оквиру континуиране едукације. 

На Институту за мајку и дете одржани су Осми сусрети медицинских сестара у 

педијатрији на тему : 

- Здравствена заштита деце од злостављања и занемаривања 

         У току године више пута Градски завод за јавно здравље организовао је 

акредитовани курс под називом „ Превенција повреда у дечијем узрасту“ који су 

похађале медицинске сестре на превентивној- здравственој заштити. У оквиру 

фестивала здравља медицинске сестре на превентивној здравственој заштити 

присуствовале су предавању на тему: Превентивне активности на сузбијању 

заразних болести деце у предшколској установи - улога медицинске сестре . 

        У току радне године медицинске сестре на превентивној здравственој заштити 

присуствовале су јесењим и пролећним  акредитованим националним конгресима –

традиционалним стручним сусретима мед. сестара предшколских установа Србије 

из области превентивне здравствене заштите . 

        Tеме које су планиране годишњим планом, а везане су за превентивну 

здравствену заштиту , реализоване су током године кроз активе  ,као и обука прве 

помоћи коју су прошле све  медицинске сестре на превентиној здравственој 

заштити и медицинске сестре из јаслених објеката. Примена савремених поступака 

у пружању мера прве помоћи код хитних стања деце до доласка хитне медицинске 

помоћи. 

        Обучене медицинске сестре у сваком моменту могу препознати поремећаје на 

раном узрасту без панике, стрепње и сувишних корака по принципу помоћи, а не 

нашкодити. 

Здравствени проблеми код деце са алергијама на нутритивне намирнице комисија 

на нивоу Установе за специфичности исхране обављала је разговоре са родитељима 

деце и њихових потреба како би се припремали посебни оброци на нивоу Установе 

и тиме избегли одређени здравствени проблеми. 

У погледу здравствено епидемиолошке ситуације у току године регистроване су 

вирусне инфекције горњих респираторних путева код деце, варичеле, и у 

спорадичним облицима шарлах и мононуклеоза. 
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                                  РЕАЛИЗАЦИЈА СОЦИЈАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ 

 

 

  Извештај  за радну 2018/2019. годину  представља обједињене  резултате 

реализованих активности које су Планом и програмом биле предвиђене,  а 

засниване   на Правилнику  о ближим условима и начину остваривања социјалне 

заштите деце у предшколској   установи  донет од стране Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја и Министарства за рад,запошљавање,борачка и 

социјална питаља,  на основу члана 3.став 3. Закона о предшколском васпитању и 

образовању (`”Службени гласник РС`“,бр.18/10), који је ступио на снагу 3. 

децембра 2014. године  у Службеном гласнику бр.131. 

Социјално-заштитна функција установе остварује се у складу са Основама 

програма социјалног рада у предшколским установама. 

Реализација активности се приказује по областима рада, идентично како се и прави 

план рада, што јесте новина од увођења поменутог Правилника. 

 

Област и рада: 

 

I.   Планирање и програмирање социјалног рада    

 

1. Израда  годишњег  и оперативног плана  свога рада ,као и  

извештаје о њиховој реализацији  - током јула и августа 2018 и 2019 

године. 

2. Учешће у изради појединих  делова годишњег плана рада установе: 

-плана и програма заштите деце од насиља, 

-плана и програма сарадње породице и предшколске установе, 

            3. Учешће у изради предшколског програма, кроз облике превентивних  

активности    искључиво везане за превентивне активности Тима за превенцију 

насиља над децом   

             4.  Пружање подршке у изради и развијању  ИОП и сарадња са 

интерресорном  комисијом-  током целе године, по позиву координатора Тима за 

инклузију. 

 

    II. Aктивности  на унапређивању  социјалне функције ПУ  

 

Праћење потреба породице у локалној заједници- током целе године. Наставак  

сарадње са Центром за социјални рад одељења  Врачар, укључивање општине 

Врачар, са циљем     обезбеђивања социјалне сигурности деце из породица које су 

материјално угрожене, невладиним организацијама. 

 

Координација у пријему деце у установу- децембар 2018. године је обележен 

великим бројем исписа деце , што је интензивирало ангажовање уписа деце са 

листе чекања. У  време конкурса , од 8. до 25. априла 2019, године,максимална 

посвећеност и комуникација са родитељима везано за информације о упису, 

слободним местима и динамици конкурса, с тим да су припремне активности 

трајале од  средине марта месеца 2019. После конкурса, обавезе су настављене 
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давањем потврда за приватне вртиће, учешћем у решавању жалби и молби од 

стране родитеља. Активности се целе године реализују, само зависи од интезитета 

потреба родитеља.  

 

Учешће у формирању и структуирању васпитних група- учешће социјалног 

радника је минимално,  сведено на  заштиту интереса  права по основу приоритета 

за упис деце или ургенције одрђених институција социјалне заштите.  

 

1. Праћење  и анализа    попуњености капацитета на нивоу групе, вртића 

и установе- искључиво тимски, што даје боље резултате. 

2. Организација и праћење боравка деце на болничком лечењу-  

искључиво у време обраде података за Републички статистички завод. 

3. Организација  и вођење базе података о статусима деце и породице( 

софтверски унос података)- делимично уношење података у софтвер, али 

формирање група и пријем деце у потпуности. И ове радне године је  

реализована  софтверска подршка и родитељима и предшколским 

установама -ПОРТАЛ за упис деце. Унутрашњом организацијом  чланова 

комисије, социјална радница је вршила проверу података преко портала. 

Показало се искуствено изузетном апликацијом, јер је смањило огромну 

документацију коју смо прикупљали, долажење родитеља у установу, 

издвајање драгоценог времена за објашњења, јер је путем портала свака 

инструкција потпуно јасна и транспарентна. Редовно  извештавање 

Секретаријата за образовање и дечију заштиту , на основу њихових упита и 

табела о бројном стању уписане деце, одбијеница и слободним местима. 

4. Координација  рекреативног боравка деце  ван  установе- иако је 

Правилником дефинисано, ниједном никакав  ангажман. Социјални радник 

нема увид у одлазак деце из осетљивих породица на рекреативни одмор. 

▪ Примена аналитичко-истраживачког рада на нивоу установе- 

континуирано праћење потреба породица за уписом деце у јалице и вртиће, 

социјални статус породица и деце, брачни статус родитеља. 

Учешће у развијању спонзорства, донаторства и организовању разних 

социјалних акција – у децембру месецу 2018. године, организовање и 

спровођење акције одласка деце из  породица са лошим социоматеријалним 

статусом, у Сава Центар , поводом акције ``Новогодишња кутија``. Све у 

организацији Града Београда и Секретаријата за образовање и дечију 

заштиту.  Сви објекти  су обавештени,  а 18 –оро  деце присуствовало , са 

својим родитељима.  Поред адекватне представе за децу, деца су добила и 

новогодишње  пакетиће. Превоз није био обезбеђен за децу.  
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III .   Рад   са васпитачима и медицинским сестрама   

1. Размена информација о деци и породици у циљу сагледавања породичног и 

ширег контекста и услова одрастања деце- посебно примењена динамика у 

случајевима када је потребно дати информације надлежном Центру за социјални 

рад –органу старатељства. Динамика је следећа: на   њихову  замолницу , по 

Протоколу о интересорној сарадњи, а везано за малолетно дете, обилази се вртић 

од стране социјалног радника,  опсервира дете у групи ако је потребно, писмено се 

упућује замолница васпитном особљу групе за извештајем о  траженим подацима 

од центра за социјални рад, и обједињен извештај се шаље о детету и породици од 

стране социјалног радника. Наравно, ако је потребно, укључује се цео стручни тим 

, у зависности од проблематике. 

Током  целе радне године, на основу замолнице центара за социјални рад, 

прослеђено   18 извештаја и то : 

Центру за социјални рад одељења Врачар-11 извештаја,  ЦСР Звездара-1 извештаја, 

ЦСР Вождовац -6 извештаја. 

 

2. Сарадња  са  васпитним особљем  у домену идентификације развојних 

проблема поједине деце условљених  породичним и социјалним разлозима и 

пружање  подршке детету и породици-   интензивно у септембру месецу када  се 

врши  опсервација  деце у стању социјалне потребе, а посебно деце из породица где 

је развод брака у току, или одређивање старатељства.  Целе радне године у 

континуитету  је  рађено  са 22  породице, које су имале потребу за додатном 

подршком  и социјалном заштитом, како саветодавним радом, тако и радом кроз 

одређене институције. Посебно је био интензиван рад Тима за инклузију, и Тима за 

превенцију насиља , злостављања и занемаривања, где је социјална функција 

установе у великој мери заступљена. Ове радне године, приоритет у раду су били 

родитељи који су у процесу развода, и тешко су пролазили период сепарације, 

организације животних и радних обавеза,као и структуирање потреба.С обзиром да 

су се дешавања у породици одражавала и на дечји развој,  васпитно особље je 

имало веома важну улогу у препознавању потреба деце, али и родитеља, редовно су 

обавештавали о томе и ситуације смо  правилним поступањем по протоколу 

решавали. Посебно добра комуникација и сарадња са васпитним особљем  у ризико 

ситуацијама, заштите интереса деце у случајевима насиља у породици. У овој 

радној години , имали смо 7 породица у којима је насиље у породици било 

актуелно. То је захтевало обазривост у поступању, тачне информације, укључивање  

секретара установе и превентивне мере. 

 

3. Информисање о релевантним социјалним аспектима породичног контекста 

одрастања деце- реализовано током целе радне године у континуитету, где су сви 

били обавештени који учествују у дечијем одрастању---од породице до васпитног 

особља, сарадника и стручних сарадника, директора и институција. Посебно су 

информисани сви у васпитнообразовном процесу са одлукама надлежних органа са 

посебним нагласком на заштиту интереса деце и њихову безбедност. 
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     IV.     Рад са родитељима ,односно старатељима 

 

1. Остваривање континуиране сарадње са родитељима, односно 

старатељима у циљу праћења развоја деце и пружања подршке око 

решавања изражених проблема у функционисању детета и породице,- 

29 породица у високо ризичном  социјалном функционисању, што је 

захтевало поред индивидуалног рада, и укључивање институција и 

унутрашњих стручних ресурса.  

Обављено  85  разговора са једним од родитеља услед : 

развода брака који је у току - 35-оро родитеља; нерегулисаних односа у 

виђању деце од стране другог родитеља услед  сепарације  родитеља или 

судске одлуке- 21 родитељ; преузимања деце из вртића од стране другог 

родитеља који има право по одлуци суда –  7-оро деце , континуиран рад са  

22 породице  услед поремећених породичних односа и дисфункционалности 

породице . Напомена, да са већином родитеља је током целе године у 

континуитету  праћено породично функционисање, које је подразумевало 

поновне састанке, извештавање васпитног особља о предузетим 

активностима. 

2. Информисање  породице о о правима деце и родитеља из области 

друштвене бриге о деци, соц.заштите и других система соц.сигурности – 

реализација током целе радне године, интензивно у пероду од марта 2019 

године до  почетка нове радне године. 

3. Организовање предавања за родитеље,односно старатеље из области 

социјалног функсионисања- иако су обавештени сви руководиоци, и 

васпитно особље, ове радне године нису организовали тематске родитељске 

састанке из области социјалне заштите.  

4. Непосредно учешће у решавању  породичних проблема корисника 

услуга- индивидуално са 85-оро  родитеља , а тимски кроз Тим за инклузију 

и Тим за заштиту деце од злостављања,занемаривања и запостављања. 

5. Утврђивање фактора ризика по развој деце- током целе радне године, 

применом опсервације oд стране  васпитног особља, добијених информација 

од родитеља-старатеља или надлежних институција. 

6. Саветодавни рад са породицама деце са сметњама у развоју- са Тимом за 

инклузију углавном.  Васпитно особље развојне групе је интензивно 

пратило, саветовало и решавало горуће проблеме једне породице, 

искључиво у сарадњи са социјалним радником и Тимом за превенцију 

насиља, и Центра  за социјални рад одељења Врачар.  
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7. Предузимање одговарајућих мера и услуга  социјалног рада за децу и 

породице у стању соц.потребе - реализоване активности помоћи  

породицама у сарадњи са васпитним особљем , кроз   хуманитарне  акције 

унутар групе.   

8. Организација  активности  у циљу промоције  родитељства( школа 

родитељства)- планиран групни социјални рад  са родитељима није 

реализован искључиво због великог броја активности  везаних за упис деце, 

пријем документације, давање информација и одбијеница. Са сваким 

самохраним родитељем је  примењен индивидуални социјални рад, и уједно 

добијена сагласност за планирање групног социјалног рада. Евидентна 

заинтересованост родитеља за ангажовањем неког од облика саветовалишта. 

 

   V .    Рад са директором,стручним сарадницима,педагошким асистентом 

  

1. Информисање  директора и стручних органа установе о резултатима 

анализа и истраживања која се баве проблематиком установе,деце и 

породице- у јануару  месецу 2019. године  обрађени статистички подаци за 

потребе Репубичког завода за статистику. Резултати истраживања 

достављени директору установе као и Републичком заводу.  

2. Реализација превентивних активности  са свим члановима стручних 

тимова установе- током целе године, по позиву директора.   И даље процес  

протока информација и активног слушања остаје као приоритетни задатак за 

све чланове тимова. Евидентна  сепарација социјалне и васпитне функције у 

процесу ВОР-а, што смањује ефекте превентивних активности, ограничава 

информисаност и процес  социјализације и сарадње са породицом  , као и 

свођење социјалне функције на  решавање патологије и ризико ситуације. 

3. Учешће у структуирању васпитних група са посебним акцентом  на 

социјалну структуру породице-  Социјална структура породице није 

приоритет у оваком делу структуирања. Међутим, кроз поступање према 

Правилнику о приоритетима за упис деце у предшколску установу, може се 

закључити да је непосредно  социјална структура од изузетног значаја за 

структуирање васпитне групе.  

VI  Рад са запосленима у установи 

 

1. Индивидуални саветодавни рад  у циљу решавања   њихових 

породичних или професионалних проблема- током целе радне године. 
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Обављено 25 индивидуалних  разговора са запосленима. Од тога, са 4 –оро 

запослених било је потребно тимско решавање професионалних проблема и 

одлазак у објекат у ком раде , како би смо што квалитетније и комплетније 

сагледали ситуацију,и решили је на добробит свих. Остали раговори су 

били консултативне природе, како из  породичне тако и из професионалне 

области, а у циљу решавања проблема консултована надлежна институција 

за процену радне способности за 3 запослена радника . 

2. Упознавање запослених са њиховим правима из области социјалне и 

породично-правне заштите- у току целе радне године, по потреби 

запослених. 

  Реализовани су едукативни семинари и састанци, а све у циљу побољшања 

услова рада и повећане ефикасности, као и информисаности. 

20.11.2018. одржана 2 радна састанка за новопримљене раднике предшколске 

установе, на  тему :  ``Професионална комуникација као сигуран облик превенције 

злостављања на раду``; као  и   `` Улога социјалних радника у предшколским 

установама у реализацији програма заштите деце од насиља- са посебним 

нагласком на мултидисциплинарном приступу проблематици``- намењен   

новопримљеним радницима. Појашњење појмова, наглашавање ризико ситуација, 

препознавање и реаговање, као размена мишљења и недоумица. На оба састанка 

присуствовала је помоћница директорке  установе. 

Реализован  је акредитован семинар ``Професионална комуникација и вештине 

комуницирања у отклањању социјалних конфликата`` у трајању од 16 сати. 

Реализатори Миланка Петковић  и васпитач Катарина Радаковић. Реализација 

семинара  12.01.-13.01.2019; 16.03.-17.03.2019; 22.06.-23.06.2019. 

Реализован је  семинар`` Социјална функција предшколских установа и школа – 

унапређење социјалних вештина, вештина комуникације и поштовање 

различитости`` у трајању  од 18 сати,распоређено у 5 радних дана, у фебруару 

месецу 2019. Године, ( 18.02.-22.02.)Реализатори: Миланка Петковић и Катарина 

Радаковић. Семинар је похађало 27 васпитача и медицинских сестара, а бодови се 

рачунају интерно. 

Реализација  семинара , ``Мој избор-Живети  а не животарити``- реализован од 

25.02. 2019.Године и настављен до краја маја сваке среде по један  сат, у укупном  

трајању од 16 сати. Бодови се рачунају  интерно . Семинар је рађен кроз форму 

радионица применом техника групног социјалног рада, са елементима тренинга 

развојних вештина.  Резултати семинара од прошле радне године су допринели да 

су се  полазници  организовали и као група за подршку,што је први задатак групног 

социјалног рада . Оваква врста семинара једино и може да се успешно реализује по 

слободној вољи одабира од стране учесника, јер јој је циљ искључиво превентивног 

карактера . 

Реализација радионице ``Тимски рад у  препознавању   деце  и родитеља  у стању  

социјалне потребе, мере и активности  за ублажавање  последица  тог стања``, у 

периоду  од 04.03. до 12.03.2019. године. Укупно 4 радионице, где су обухваћени 

сви објекти, односно сви  запослени радници у васпитнообразовном раду. Укључен 

дефектолог установе као координатор Тима за инклузију . Наставак реализације 
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теме и  резултата анкете, који су нас довели до заједничког увида да се у свим 

објектима реализују радионице у наредној радној години. 

 

3. Заступање интереса запослених  и установе пред инвалидским 

комисијама у поступцима  

Заступање запослених пред надлежним комисијама је укинуто, али 

обраћање надлежним здравственим институцијама у циљу превенције 

здравља запослених или адекватног медицинског третмана је уређено 

Законом о раду. 

За двоје радника предшколске установе, тимски је реаговано , а по предлогу 

соц.радника установе, на основу одлуке Тима за превенцију насиља,  

директор је затражио  ванредни лекарски преглед. За једног радника учешће 

социјалног радника у тиму специјализоване институције је било од великог 

значаја. 

 

 

 

  VII.  Рад у стручним органима и тимовима 

 

1. Сарадња са директором и стручним сарадницима- са директором свакодневна 

сарадња по свим питањима везаним за реализацију активности из  социјалне 

заштите  деце, али и установе. Сарадња са стручним органима ограничена, јер 

социјални радници немају обавезе присуства Већима васпитача и медицинских 

сестара, нити право на лиценцирање. Са Тимовима  искључиво Тим за превенцију 

злостављања,занемаривања и запостављања деце, Тим за инклузију.   

2. Учешће у раду тима за превенцију насиља – социјална радница је координатор 

Тима за превенцију насиља над  децом . Извештај о раду у оквиру Тима је саставни 

део Извештаја о раду предшколске установе.  

3. Учешће у организовању  Већа васпитача и медицинских сестара на тему: 

 Веће васпитача и медицинских сестара на тему `` Вртић и породица –права и 

обавезе  ``,аутор социјална радница Миланка Петковић, је због актуелних 

дешавања замењено темом: ``Примена правилника  о протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање``. 

4.Учешће у раду стручног  тима за инклузивно образовање и других тимова у 

установи,као и саветодавни рад и сарадња са васпитачима и дефектолозима у 

изради и праћењу индивидуалног образовног плана за појединачну децу- 

током целе године, искључиво у оквиру Тима за инклузију а по  позиву 

координаторке Тима. Сарадња са координаторком Тима је изузетна, са обостраним 

уважавањем стручности и специфичних знања. 

 

VIII.  Сарадња са надлежним установма,организацијама,удружењима и 

јединицом локалне самоуправе 

 

1. Учешће у формирању и функционисању мреже установа у јединици 

локалне самоуправе које се баве заштитом   интереса деце, на основу 
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протокола о сарадњи- изузетна сарадња са са Општинском управом, 

Центром за социјални рад одељења Врачар, домом здравља Врачар,   МУП-

ом одељења Врачар, Института за ментално здравље у Палмотићевој.  

2. Сарадња са стручним институцијама и хуманитарним организацијама 

у циљу обезбеђивања материјалне  и нематеријалне подршке   деци 

погођеној неповољним приликама-  континуирана сарадња са 

хуманитарном организацијом ``Дечије срце``, удружењем грађана 

``Родитељ`` и ``Гнездо``. Посебна сарадња са Секретаријатом за образовање 

и дечију заштиту по свим питањима везаним за реализацију социјалне 

заштите деце.  Настављена сарадња са организацијом Центар за интеграцију 

младих на нивоу земаља балкана и Children Hub centra као и Републичког 

Завода за социјална истраживања на реализацији програма интеграције деце 

из вурнабиналних група и социјално нестимулативних породица.  

 

IX .    Вођење  документације,припрема за рад и стручно усавршавање 

1. Учешће у вођењу документације која се односи  на планирање и 

реализацију социјалне функције предшколске установе - свака 

активност је  писменим путем евидентирана. Службена забелешка је 

писани траг који искључиво стоји у архиви социјалног радника. 

2. Вођење евиденције о свом раду- свакодневно вођење дневника рада  

3. Вођење евиденције о деци која се налазе у стању социјалне потребе и 

предузетим мерама - обавезујућа документација са пропратном 

интерном документацијом. 

4. Стручно усавршавање- индивидуално и групно на нивоу установе 

или ван установе (семинари,стручни скупови,симпозијуми и сл...) 

иако социјални радници нису у законској обавези да имају додатну 

едукацију ради лиценцирања, континуирана  едукација из сродних  

области је од изузетног значаја. Последица деградације струке 

социјалног рада је искључивање из важних скупова и са едукација, 

сусрета сестара и васпитача, иако у Правилнику о стручном 

усавршавању су социјални радници у предшколским установама 

дефинисани као стручни сарадници, што није случај и у закону.  
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РАД СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

 

Извештај о раду педагога 

 

              Приоритетни задаци стручне службе односили су се на праћење реализације 

постављених приоритетних задатака у Годишњем плану рада, у области васпитно-

образовни рад, сарадња са породицом и друштвеном средином као и праћење 

реализације програма стручног усавршавања, у сарадњи са директором и пом. 

директора.  

            Радне 2018/19 године стручни тим установе чинили су  два педагога, логопед 

и психолог, сви на неодређено време.   

                   Програм рада педагога обухватао редовне задатке и послове у оквиру 

неколико целина:  

 

- Програмирање и планирање васпитно-образовног рада; 

- Унапређивање васпитно-образовног рада и непосредни инструктивни рад; 

- Рад на остваривању оптималних услова за психофизички развој деце; 

- Рад са децом (праћење деце која имају потешкоћа у адаптационом периоду, као и 

проблеме које сугерише васпитач или родитељ); индивидуални рад са децом  по 

потреби,  као и рад у тиму за пружање додатне подршке деци; 

- Сарадња са породицом; 

- Сарадња са друштвеном средином; 

- Стручно усавршавање; 

- Информативно -документациони рад (вођење стручне библиотеке и континуирано 

попуњавање фонда литературе; вођење документације о стручном усавршавању; 

вођење личне документације) 

 

Приоритетни задаци педагога у радној 2018/19 били су: 

 

Основни задатак педагога  био је праћење реализације постављених приоритетних 

задатака у Годишњем плану рада, у области васпитно-образовни рад, сарадња са 

породицом и друштвеном средином као и праћење реализације програма стручног 

усавршавања, у сарадњи са директором, помоћником директора и другим стручним 

сарадницима и сарадницима.. 

 

У другом делу године, приоритетни задаци су се односили на  припреме за увођење 

нових Основа програма предшколског васпитања и образовања. Заједно са 

васпитачима и медицинским сестрама, стручни сарадници су се бавили  анализом 

документа одговарали  на питања и отклањали дилеме. Такође, поред активног 

ишчитавања и анализирања текста, стручна служба је осмислила низ тематских 

радионица и то на следеће теме: 
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• Физичко окружење у јаслицама и вртићу где смо се бавили питањима 

реструктуирања, развијања, богаћења и осмишљавања простора као 

подстицајне средине која одражава концепцију програма.  

• Односи- добробит-делање где смо се бавили односима којима се подржава 

добробит детета,  делањем кроз игру, животно практичне ситуације и 

ситуације планираног учења.  

• Пројектни приступ учењу где смо се кроз низ радионица бавили темама: 

учењем кроз пројекте (шта је пројекат, како се планира како деца уче...), 

разликом између традиционалног планирања и пројектног, фазама пројекта 

итд. 

 

Посебан акценат ове године је био на сарадњи и тимском раду између стручне 

службе и васпитача, собзиром да су припреме за рад по Новим основама 

захтевале интензивно заједничко бављење њима. Све радионице које су 

одржане су биле пропраћене извештајима о корацима у промени и 

реализованим активностима. 

 

 Остали задаци:  

 

- Континуирано праћење активности у групама, са анализом после посматраних 

активности и разговором са васпитачима, односно сестрама, у циљу  

побољшања квалитета рада, односно у мојој мери игре и активности одговарају 

потребама и интересовањима деце, колико су деца мотивисана и активно 

укључена  у игре и активности.. 

- Отклањање дилема и нејасноћа  везаних за планирање васпитно-образовног 

рада у индивидуалним разменама  са васпитачима и мед.сестрама током 

редовних обилазака и праћења рада васпитних група; 

- Оба педагога пратила су рад у свим васпитним групама, али по договору, уз 

конкретизацију на недељном нивоу, како би се сотварила равнотежа, односно 

да оба  педагога имају увид у рад свих група, што ће омогућити тимски увид у 

рад, а самим тим и заједнички план акције за побољшање квалитета рада;  

- Обилазак васпитних група у болници  

- Педагози су три пута у току године прегледали и анализирали радне књиге 

васпитача и мед.сестара, по распореду који се достављао директору као и 

извештај о прегледаној документацији; 

- Индивидуална подршка васпитачима и сестрама у праћењу напредовања деце у 

развоју и учењу, као основе у процесу планирања и реализације васпитно-

образовног рада; 

- Активности везане за подизање квалитета рада у вртићу – шта је то квалитет, 

смернице за грађење квалитетне васпитне праксе, промовисање вредности на 

којима васпитавамо, принципи у грађењу квалитета – континуирано учешће у 
раду радне групе која се бави овом темом , а такође проширивање садржаја и на 

остале васпитаче; 
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- Реализација свих садржаја из програма стручног усавршавања који и служе као 

основа за унапређвање непосредног рада васпитача и медицинских сестара са 

децом;  

 

Посебно ангажовање у реализацији следећих тема које се реализују у објектиман у 

оквиру плана стручног усавршавања:  

 

- Пројектно планирање; 

- Физичка и социјална средина која подстиче учење и развој;  

- Локална средина као место за учење; 

- Могући начини консултовања са децом.. 

 

- Рад у тимовима: рад у Тиму за самовредновање, Тиму за развојно планирање, 

Тиму за инклузивно образовање и тиму за заштиту деце од насиља; Тиму за 

обезбеђивање квалитета и развој установе, Тиму за професионални развој 

 

- Укључивање у рад актива на нивоу објеката по питању реализације годишњих 

тема; 

 

- Организовање и укључивање у акредитоване семинаре који су се реализовали у 

установи „Пројектно планирање“, „Подстицајно окружење у вртићу“, „Основе 

програма Ређо Емилија програма“ – праћење примене истих ку непосредној 

васпитној пракси;  

 

- Припрема и реализација манифестације „Дани предшколаца Врачара“; 

 

- Припрема различитих тема као примера добре праксе за презентовање у 

Установи и ван ње на различитим Стручним скуповима заједно са сестрама и 

васпитачима;  

 

- Праћење реализације припремног предшколског програма и активно 

укључивање у рад Актива припремних група;  

 

- Подизање квалитета сарадње са породицом – укључивање родитеља у израду  

Годишњег плана рада , осмишљавање разних начина информисања родитеља о 

дечјем развоју и напредовању као и начина свакодневног праћења и увида у рад  

са децом у вртићу; реализација одређених тема  за родитеље на групним 

родитељским састанцима  или на трибинама;  

 

- Помоћ и подршка родитељима у решавању одређених дилема везаних за децу у 

индивидуални  разговорима по потреби родитеља или васпитача;  

 

- Сарадња  са локалном средином  - пре свега унапређивање сарадње са основним 

школама и рад са васпитачима на разради могућих начина  коришћења свих 

расположивих ресурса које нам пружа локална средина за реализацију васпитно 

–образовног рада.. 
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        Плански, у континуитету, стручни сарадници су са васпитачима и 

медицинским сестрама обављали договоре, пружали сугестије и помоћ сваке врсте 

у развијању  и разради постављених задатака везаних за реализацију васпитно-

образовног рада. Свакодневни боравак на терену и континуирани увид у рад свих 

васпитних група омогућавали су благовремену позитивну комуникацију у размени 

ставова и идеја међу свим актерима васпитно-образовног процеса. 

                                 

        Неколико студента Филозофског факултета- групе за педагогију боравили су 

на двонедељној пракси у нашој Установи, где су уз свесрдну помоћ стручних 

сарадника спознали драж и одговорност своје будуће професије. 

 

          Уз редован увид у реализацију васпитно-образовног рада у свим јасленим, 

вртићким и болничким групама стручни сарадници доста су се ангажовали око 

осмишљавања, организације и динамике реализације (везане за тежину 

постављених задатака) радних састанака у свим објектима. 

 

         Искрена стручна помоћ пружена ја васпитачима и сестрама приликом 

осмишљавања текстуалног дела везаног за сваки јавни наступ испред наше 

Установе ( сусрети васпитача, сестара, активи за презентовање радова..). 

 Стручни сарадници имали су континуиран увид у васпитно-образовни рад деце на 

хоспитализацији.  

 

       Активно бављење самовредновањем у овој години из све четири области : 

Васпитно- образовни рад, Дечији развој и непредовање, Професионална заједница 

учења, Управљање и организација. 

 

У  Оквиру Тима за развојно планирање током 2018/2019 израђен је нови Развојни 

план за период новембар 2018- октобар 2021. 

 

       Целокупна помоћ и подршка пружена је свим младим васпитачима приликом 

припреме за полагање испита за лиценцу. Захваљујући доброј сарадњи са 

кадровским референтом Установе стручни сарадници су имали редован увид у 

обавезе и рокове везане за добијање лиценце васпитног кадра.  

       Тим за инклузију, ангажовао је, такође, стручне сараднике на свим састанцима 

Тима који су реализовани поводом праћења деце са потребом подршке развоју. 

Свој допринос дали су и у помоћи колегиници васпитачу летописцу, а водили су и 

матичну књигу установе. 

      Општи је закључак да су стручни сарадници у доброј сарадњи са васпитачима и 

медицинским сестрама у потпуности остварили свој део рада, који је био веома 

садржајан и динамичан, предвиђен је Годишњим програмом рада а све у циљу 

подизања његовог квалитета. 
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Извештај о реализацији програма рада психолога 

 

Програм рада психолога обухватао је редовне задатке из девет области рада 

прописаних Правилником о програму свих облика рада стручних сарадника. 

Током године програм рада психолога обухватао је следеће задатке и послове: 

• Програмирање и планирање васпитно-образовног рада; 

• Унапређивање васпитно-образовног рада и непосредни инструктивни рад; 

• Рад на остваривању оптималних услова за психофизички развој деце; 

• Рад са децом (праћење деце која имају потешкоћа у адаптационом периоду, 

као и проблеме које сугерише васпитач или родитељ); индивидуални рад са 

децом  по потреби,  као и рад у тиму за пружање додатне подршке деци; 

• Сарадња са породицом; 

• Сарадња са друштвеном средином; 

• Стручно усавршавање; 

• Информативно -документациони рад (вођење стручне библиотеке и 

континуирано попуњавање фонда литературе; вођење документације о 

стручном усавршавању; вођење личне документације) 

 

Приоритетни задаци стручних сарадника (педагога и психолога) установе 

односили су се на праћење реализације постављених приоритетних задатака у 

годишњем плану рада, у областима : васпитно – образовни рад, сарадња са 

породицоми друштвеном средином  као и праћење реализације програма стручног 

усавршавања. У другом делу године, приоритетни задаци су се односили на  

припреме за увођење нових Основа програма предшколског васпитања и 

образовања. Нове Основе почињу званично да се примењују сукцесивно од 

септембра 2019 године, и Предшколска установа Врачар је једна од првих установа 

која ће почети са радом по принципима нових основа и то управо од септембра 

2109. 

Претходна радна година, између осталог, била је обележена  припремама 

васпитача и стручних сарадника за њихово увођење. Заједно са васпитачима и 

медицинским сестрама, бавили смо се анализом документа како бисмо сви заједно 
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покушали да га разумемо, одговоримо на питања и отклонимо евентуалне дилеме. 

Месецима уназад, стручни сарадници су били веома ангажовани око 

осмишљавања, организације и динамике радионица које су за циљ имале увођење у 

нове Основе програма. 

Плански и у континуитету су стручни сарадници са васпитачима и медицинским 

сестрама имали договоре, консултације, пружали сугестије и помоћ сваке врсте у 

развијању и разради постављених задатака везаних за реализацију ВОР. Такође, 

поред активног ишчитавања и анализирања текста, стручна служба је осмислила 

низ тематских радионица и то на следеће теме: 

• Средина (физичко окружење у јаслицама и вртићу) где смо се бавили 

питањима реструктуирања, развијања, богаћења и осмишљавања простора 

као подстицајне средине која одражава концепцију програма.  

• Односи- добробит-делање где смо се бавили односима којима се подржава 

добробит детета,  делањем кроз игру, животно практичним ситуацијама и 

ситуације планираног учења.  

• Пројектни приступ учењу где смо се кроз низ радионица бавили темама: 

учењем кроз пројекте (шта је пројекат, како се планира, како деца уче...), 

разликом између традиционалног планирања и пројектног, фазама пројекта 

итд. 

  

 

Посебан акценат ове године је био на сарадњи и тимском раду између 

стручне службе и васпитача, собзиром да су припреме за рад по Новим 

основама захтевале интензивно захедничко бављење њима. 

Све радионице које су одржане су биле пропраћене извештајима о корацима у 

промени и реализованим активностима. 

Рад у тимовима: Психолог је ове године био координатор Тима за развојно 

планирање и члан Тима за инклузију, Заштиту деце од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, Тима за самовредновање, Тима за обезбеђивање 

квалитета и развој установе, Тима за професионалнио развој.  За сваки од тимова 

постоји позебан извештај о реализацији рада. 

Када је у питању ангажовање при Тиму за инклузију, психолог је био укључен у 

следеће активности: 

• Опсервација и идентификација деце која имају потешкоће и потребу за 

додатном подршком у васпитно образовном процесу 
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• Утврђивање подручја у којима је потребна додатна подршка ; мере 

индивидуализације и подршке 

• Праћење ефеката планираних активности и пружање подршке деци и 

васпитачима кроз саветодавно – инструктивни рад. 

 

• Рад са родитељима у циљу јачања њихових компетенција, да препознају и 

разумеју потребе своје деце, заједничко проналажење различитих 

могућности које ће допринети развоју деце. 

 

Опширније у извештају Тима за инклузију. 

 

У тиму за Развојно планирање , уз помоћ педагога и Тима за развојно планирање, 

приступило се почетком године Евалуацији развојних циљева за период претходне 

три године као и изради новог развојног плана за 2018- 2021.  

Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања- 

као члан овог Тима, психолог је учествовао у праћењу, организованим састанцима 

Тима, предузимању  мера  према Посебном Протоколу за заштиту деце од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. 

Као члан Тима за самовредновање, активно учестовао у самовредновању све 

четири области : Васпитно- образовни рад, Дечији развој и непредовање, 

Професионална заједница учења, Управљање и организација. 

У оквиру групе која се бавила применом принципа Позитивне дисциплине у 

вртићу, психолог и педагог су били ангажовани на организацији рада групе. На 

састанцима смо се подсетили свих важних принципа на којима је базирана 

Позитивна дисциплина, анализирали примере које васпитачи користе у својој 

пракси, и генерално могућностима примене. Презентацију примера добре праксе 

смо одложили за почетак наредне радне године. 

Сарадња са породицом: Када је у питању област сарадње са породицом, 

протекле године она је најчешће  реализована кроз индивидуалне консултације  и 

саветодавни рад са родитељима чија деца имају одређене потешкоће , као и са 

онима који желе да унапреде своје родитељске компетенције, знања и вештине. 

Током рада са родитељима , најчешће у оквиру тима за инклузију и 

самоиницијативним обраћањем стручној служби психолог је настојао да са 

родитељима комуницира прикупљајући податке од значаја за упознавање детета и 

заједничким сагледавањем специфичних вештина са којима дете има потешкоће а 

затим и осмишљавањем предлога за увежбавање датих вештина (што у контексту 

вртића са васпитачима, што у контексту родитељског окружења). Потврдило се да 
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је сарадња са родитељима најуспешнија онда када успевамо заједно са родитељима 

и васпитачима да сагледамо које су то ситуације у којима дете има потешкоће, које 

су вештине које недостају, која су изазовна понашања резултат тога и како заједно 

можемо да увежбавамо те вештине. У циљу што боље сарадње са родитељима а 

собзиром на ограничене могућности за индивидуални рад са њима, родитељима је 

понуђен велики избор материјала за едукацију и стручне литературе осмишљене од 

стране психолога. Свакако интересовање родитеља показује реалну потребу за 

подршком у виду саветовалишта. 

Ове године, сарадња са родитељима је обављена и путем тематских 

родитељских састанака на тему најчешћих питања која родитељи постављају и на 

тему адаптације деце на колектив и нову средину. 

Честа тема у раду са родитељима је била тема темперамента. Темперамент 

као биолошки одређен начин реаговања на спољашњу средину , специфичан за 

свако дете. Препознавање и разумевање урођених особина детета, олакшава 

поступање у улози родитеља. Разумевање темперамента помаже родитељима да 

боље разумеју реакције свог детета и осмисле стратегије које им помажу да подрже 

дететов развој. Током претходне године било је на десетине разговора на ову тему 

и показало се као значајна област којој и у будућности треба посветити пажњу. 

Остала питања која су се издвојила  у раду са родитељима су : 

• Адаптација  

• Сепарациона анксиозност 

• Тантруми (управљање тантрумима) 

• Темперамент- Како разумети дететов темперамент и подржати га 

• Деца изазовног темперамента 

• Изазовна  понашања- разумевање и помоћ 

• Потешкоће у развоју различитих вештина 

• Социо емоционални развој  

• Саморегулација  

• Анксиозност  

• Агресивност 
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• Страхови код деце 

• Дисциплина , комуникација, примерени васпитни поступци... 

 

 

Такође, када је у питању сарадња са родитељима и инструктивно педагошки 

рад са васпитачима, претходне радне године била је усмерена на релацијске 

компетенције и вештине комуникације са родитељима, и то углавном кроз састанке 

Тима за инклузију и током индивидуалних разгвора са родитељима којима су 

присуствовали и васпитачи. 

Рад са децом  

Као и сваке године, психолог је заједно са васпитачима и стручним сарадницима 

пратио дечији развој и напредовање.  Кроз рад са родитељима и васпитачима , 

обезбеђивањем оптималних услова за индивидуални развој и подршку сваком 

детету. Идентификована су и праћена деца која имају развојне потешкоће, 

потешкоће када су у питању различите специфичне вештине и према томе се 

одвјала и комуникација и сарадња са родуитељима и васпитачима. Такође, током 

периода адаптације праћена су и деца која имају потешкоће у овом периоду 

прилагођавања.  У следећој радној години , неопходно је интензивирати 

комуникацију са васпитачима и родитељима која у групи имају децу са различитим 

потешкоћама, изазовним понашањима или различитим индивидуалним потребама.  

 

Једна од важних тема која је била актуелна и ове радне године била је тема 

изазовног (непожељног ) понашања. Васпитачима и родитељима је пружена 

помоћ у циљу бољег разумевања деце која реагују непожељним понашањем, у виду 

индивидуалних разговора, групних састанака путем актива васпитача и 

медицинских сестара као и писменим путем у виду приручника, упитника за 

дискусију и образаца за праћење. Акценат у свим овим активностима је био на 

важности социо емоционалног развоја деце и придавања веће важности у 

будућности овој области.  Наредне године, свакако ће ова тема поново бити 

актуелна, и наставиће се са пружањем помоћи и подршке како овој деци , тако и у 

едукацији родитеља и васпитача. Ове радне године је више акценат био на 

резумевању и промени перспективе, док ће се наредне радне године потенцирати 

увежбавање промене перспективе заједно са практичном примена овог приступа. 

Тема изазовног понашања у раду са родитељима и васпитачима се показала као 

најначајнија и најфреквентнија. То је најчешћи разлог позивања стручне службе 

(психолога). Закључак рада на овој теми претходне године јесте да се издваја 

неколико битних тема:  

 

• Релационе компетенције у раду (комуникацији ) са родитељима 

• Промена перспективе виђења детета изазовног понашања 
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• Сагледавање теме темперамента  

• Саморегулација 

• Социо емоционални развој 

 

Оно што је такође важно јесте обезбедити више времена на терену у педагошко 

инструктивном раду са васпитачима и сестрама када  

 

 

Психолог је ове године био члан  два тима : Тима за инклузију и Тима за 

заштиту деце од занемаривања и злостављања. У оквиру рада Тима за инклузију, 

психолог је био ангажован као члан и присуствовао је свим састанцима Тима који 

су реализовани поводом праћења деце којој је била потребна подршка у развоју. За 

оба Тима постоје посебни извештају у оквиру документа.  

 

Поред присуствовања и учествовања у  раду стручних тела, психолог је 

учествовао у организовању и праћењу семинара  „Пројектно планирање “, 

„Подстицајно окружење у вртиућу“, „Примена основа програма Ређо Емилија у 

вртићу“, програма „Mind Up“. Такође, након семинара, учествовао и у праћењу 

њихове примене у пракси . Поред усавршавања у оквиру Установе, психолог је 

имао прилику да се усавршава и ван ње, похађањем различитих едукативних 

програма.  

 

Документација о раду  је вођена свакодневно кроз дневник рада. 

 

               
Извештај о реализацији програма рада логопеда 

 

 

    Рад логопеда се одвијао у складу са Упутством за рад стручних сарадника на 

унапређењу васпитно-образовног рада у Предшколској Установи, потом 

Годишњим планом рада Установе и оперативним  Програмом рада логопеда. 

 

Превентивним радом су била обухваћена  дeца из предшколских група, и поједина 

деца из старије, средње и млађе групе из наше Установе. Тестирано је 416-торо 

деце из предшколских група у циљу утврђивања говорно-језичког статуса. У 

предшколским групама уочено је код 203-оје деце потреба за додатним  радом. 

Деца са блажим облицима дислалије, супституције и омисије била су обухваћена 

радом у групи; 

Корективно-инструктивни рад одвијао се организовањем непосредног рада са 

децом у мањим групама ( логопедске вежбе за изазивање и утврђивање гласова, 

вежбе аудитивне перцепције, анализе и синтезе речи, вежбе вербалног памћења, 
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крупне и фине моторике прстију, као и стимулисање говорно-језичке продукције 

кроз разноврсне видове говорних игара ); 

Вршена  је превенција и детекција деце са сметњама у говорно-језичком развоју; 

Све  промене настале у току праћења и рада на побољшању говорнo-језичког 

статуса су забележене.  

Родитељи  су били укључени у рад са децом,  користећи савете и инструкције 

добијене од логопеда; 

Пружана је помоћ васпитачима у виду саветодавно-конструктивног рада на плану 

говора у групи, као и кроз примену говорних игара; 

Учешће  на састанцима логопеда из свих Предшколских установа на територији 

града Београда, као и на састанцима стручних сарадника; 

Учешће на стручним активима, тимовима, васпитно-образовним већима, 

предавањима и семинарима. 

  

У вртићу „Бисер“ подељен је материјал васпитачима из области говорних игара 

у циљу формирања говорних центара. Васпитачи су у сарадњи с логопедом 

направили говорне игре које су примењивали у раду са децом. 

Одржан је актив припремних група на тему: „Најчешћи говорно-језички 

поремећаји код деце предшколског узраста“. 

Одржан је актив медицинских сестара на тему: „Развој комуникативних 

способности код деце јасленог узраста“. 

Одржан је актив васпитача на тему: ,,Најчешћи говорно - језички поремећаји 

код деце и њихова учесталост“. 

Присуство III Симпозијуму логопеда Србије „ Рана интервенција у логопедској 

пракси “.   

Одржани су састанци Тима за инклузију. Праћењем и подршком обухваћено је 

45 деце, смештено у 11 објеката (8 вртића и 3 јаслена објекта). Од тог броја, у 

инклузију је укључено 26 деце, а за осталу децу су предложене мере подршке 

(деца јасленог узраста) чији се ефекат на развој деце прати. Тим је одржао 18 

састанака до 30.06.2019. 

 

                                      

                                 Приоритетни  задаци  у овој години били су : 

 

 

      •  Формирање говорних центара у нашим објектима и њихова примена у пракси 

у циљу боље превенције и спречавању укорењивања говорних неправилности код 

деце. 

      •  Примена говорних игара, како превентивно, тако и у групама где постоје 

говорно-језичке неправилности.   

      •    Корективне вежбе (индивидуалне или групне у односу на проблем); 

• Саветодавно - консултативни рад са родитељима; 

• Саветодавно - конструктивни  рад са васпитачима; 

• Превенција говорно-језичких поремећаја у млађој узрасној групи кроз 

говорно-језичке игре; 
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• Сарадња са медицинским сестрама-васпитачима из јаслених група на плану 

развоја говора. 

• Идентификација деце која имају потребу за додатном подршком у васпитно 

-образовном процесу; 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ 

 

 

Током 2018/2019.године, директор Установе бринуо се о законитостима рада и о 

успешном остваривању задатака везаних за обављање саме делатности.  

Планирање и програмирање:  

У делу који је везан за послове планирања и програмирања, директор је активно 

учествовао у изради Годишњег плана рада, Извештаја о раду, Годишљег плана и 

изештаја о самовредновању, Извештаја о реализацији програма стручног 

усавршавања , као и у изради Годишњих анализа. Важно је нагласити спремност 

директора да у планирању документације која одређује приоритете у раду 

Установе, уважи мишљење сарадника задужених за одређени сегмент рада. 

 

Учешће директора у планирању и организацији, остваривање програма  

васпитања и образовања, као и  свих активности Установе: 

 

            Учествовање у планирању  и програмирању као и праћење организације и 

реализације рада кроз сарадњу са стручним органима, друштвеном средином, као и 

учешћем у раду органа  управљања један је од кључних послова директора. У овом 

сегменту рада, кључне активности директора биле  су: 

-  Редовно праћење реализације Годишњег плана рада, Развојног плана Установе, 

организовање састанака и непосредно  учешће на истим,  праћење рада стручне 

службе, као и васпитног кадра у целини, који су задужени за реализацију програма;  

-   Сазивање и руковођење Колегијумом Установе, Педагошким колегијумом и 

Васпитно-образовним већем;  

-    Подношење извештаја и обавештавање секретара Секретаријата за образовање и 

дечју заштиту, као и његових сарадника о функционисању Установе и евентуалним 

проблемима  и свим догађањима у Установи; 

-  Директор је благовремено обавештавао запослене и родитеље о активностима у 

Установи и достављао све релевантне информације стручним органима, Управном 

одбору, Савету родитеља; 

-  Свакодневно је вршио увид у финансијско пословање Установе и пратио 

реализацију Финансијског плана и Плана јавних набавки заједно са службама које 

су задужене за ове послове; 

-  Вршио је инструктивни надзор у свим сегментима васпитно-образовног рада 

Установе и   пратио рад васпитача и медицинских сестара; 
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- Добра сарадња остварена је са помоћником директора, стручним сарадницима, 

сестром-сарадником, руководиоцима објеката, координаторима тимова, 

родитељима, правном и административно - финансијском службом, као и са 

службом за јавне набавке, шефом Централне кухиње и нутриционистом. 

 

       Учешће директора у самовредновању и спољашњем вредновању: 

 

           У овој радној години предмет самовредновања биле су све четири  области 

квалитета. 

          Самовредновање се спроводило у свим вртићима и јаслицама, по унапред 

испланираним активностима, одређеним временом реализације,носиоцима 

активности, као и исходима. План самовредновања урађен је у сарадњи са Тимом 

за самовредновање. 

           Што се тиче области Управљање и организација рада и руковођење, сваки 

стандард је посебно вреднован помоћу анкете коју су попуњавали сви васпитачи и 

медицинске сестре,а анкета је била анонимна. После сваког стандарда рађена је 

анализа и извођени закључци који су представљани на Тиму и на Васпитно 

образовном већу.  Циљ је био објективни увид  у управљање и организацију, на 

чему је директор посебно инсистирао. 

           На сваком састанку Тима присуствовао је директор са својим помоћником и 

узимао активно учешће у анализи добијених података. Укупно је реализовано осам 

састанака Тима за самовредновање  током радне године.  

          Анализирани су закључци, а већина слабости које су уочене након изведених 

закључака током године су отклањане, тако што је директор организовао састанке 

са васпитачима и у отвореном разговору одређени проблеми су се превазилазили. 

 Присуство директора  на сваком састанку Тима у многоме је допринео 

квалитету самовредновања,  мотивацији свих запослених, па и директора да реално 

сагледа стање васпитно образовне праксе и постави реалне циљеве за подизање 

квалитета рада. 

           

           Активности директора које се тичу Развојног плана Установе:  

 

         Директор је формирао Тим за Развојно планирање Установе, посебно водећи 

рачуна о структури запослених који воде овај део процеса рада, а посебна улога 

директора је била у сарадњи са представницима Савета родитеља и локалне 

средине који су активно учествовали у реализацији акционих планова. Учествовао 

је заједно са Тимом за развојно планирање у осмишљавању акционих планова  на 

нивоу Установе. 

         Током године пратио је реализацију акционих планова пре свега 

присуствовањем на свим састанцима Актива за развојно планирање, којих је у овој 

радној години било укупно девет. Непосредним ангажовањем и учествовањем у 

реализацији и евалуацији циљева и задатака, који су реализовани тромесечно, 
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израђивао  периодичне аналаизе за Педагошки колегијум и запослене, предлагао 

корекцију Развојног плана и слично.  

 

Извештај о коришћењу средстава утврђених Финансијским планом од стране 

директора Установе 

 

Директор је свакодневно у конитиутитету током радне године пратио 

средства Установе утврђене Финансијским планом.  

Коректном сарадњом и увидом у Финансијско стање Установе од стране 

сарадника, секретара Установе, шефа рачуноводства, ликвидатора, службеника за 

јавне набавке на састанцима добијао информације о истом.  

У складу са важношћу овог сегмента пословања, директор је у континетиту 

одржавао састанке у Установи, најчешће у присуству секретара Установе, 

помоћника директора, шефа рачуноводства, ликвидатора и службеника за јавне 

набавке на којима су решавана важна питања Установе. 

Таком  септембра 2018. године, одржано је пет  састанка  у Управи која су 

била везана за  рачуне, захтеве, објављивање јавних набавки, Уговора, казне и 

тужбе , други  ребаланс Финансијског плана, где су тражена средства за 

отпремнине, солидарну материјалну помоћ и јубиларне награде-анализа.  Том 

приликом предлог Финансијског плана послат Секретаријату за образовање и дечју 

заштиту, као и средства резервисана закључком и прерасподела средстава.  

У октобру месецу састанци директора укупно четири у Установи  са  

секретаром Установе, помоћником директора, шефом рачуновства, ликвидатором  

и службеником  за јавне набавке, а везано за  уплате, станови, зимовање и пренос 

средстава на крају године, рачуни у Црф-у, договор око докумената везано за 

замену фасадне столарије- управа и Централна кухиња. 

Усаглашавање Сап-а на основу  средстава са Главном књигом-попис. 

Подаци усклађивања пренети у оквиру Финансијског плана, Сап – конта, 

недостајућа средства за отпремнине, таксе-судови и за новчане казне. 

У новембру месецу састанци директора у Управи , укупно два са  

секретаром Установе, помоћником директора, шефом рачуновства, ликвидатором  

и службеником  за јавне набавке, а везано за захтеве –отпремнине. Уочена 

неслагања на конту намирница и хигијена. 

Договор око пројекта Анекса зграде у Курсулиној – нов вртићи. 

Договор око радова јасле Чаролије-санитарни чворови и кухиња. 

Договор око дефинисања набавке намештаја. 

Договор са шефом рачуноводства у вези дететомесечног образца. 

Организација посла у осуству службеника рачуноводства- договор са шефом 

рачуноводства. 

У децембру месецу састанци директора у Управи, одржано је пет  састанака 

са  секретаром Установе, помоћником директора, шефом рачуновства, 

ликвидатором  и службеником  за јавне набавке , а решавана су следећа питања: 
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Уговори у календарској години-средства умањена за пренете обавезе, 

усаглашавање са износима, боловања –обрачун. 

 Наш Финансијски план однешен је у Про-интер.  

 Договор да се позову сви добављачи, сервисери како би на време доставили 

фактуре. 

Договор око потреба возног парка –лизинг. 

Састанак  у Управи са координаторима  Сап-а – пресек стања. 

Састанак у Градској општини Врачар, а везано за Анекс зграде у Курсулиној у 

присуству представника Градске општине Врачар , пројектанта, и представника 

Предшколске установе Врачар у вези пројекта зграде –сачињен записник, послат 

Секраетаријату за образовање и дечју заштиту.  

У јануару 2019.одржано четири састанка директора  са  секретаром 

Установе, помоћником директора, шефом рачуновства, ликвидатором  и 

службеником  за јавне набавке решавана су следећа питања:  

- Договор поводом Финансијског плана за 2019. годину, и припрема материјала за 

Управни одбор, сасатанак у вези Сап-а, покретање нових набавки, унос Уговора за 

2018.годину у Сап. 

  После састанка у улици Николе Пашића са представницима Сап-а и 

Секретаријата: 

- направљен договор у Управи, решења на нивоу ИБК     

- договор да се сви Уговори заврше до 31.03.2019. године и да отворимо дванаести 

месец у Сап-у  магационер. 

У фебруару  2019. директор одржано четири састанака, са  секретаром 

Установе, помоћником директора, шефом рачуновства, ликвидатором  и 

службеником  за јавне набавке. 

  - Састанак у Секретаријату за образовање и дечју заштиту-Д.Дамњановић –

директор и помоћник –дидактика и потрошно васпитни материјал –спецификација 

потреба. 

  - Договор у Управи да магационер исконтролише разлике на залихама  све од 

01.10.2018. године. 

-  Слагање стања у Сап-у, породиље-салда 2017.година. Договор око недостајућих 

средстава. 

У марту 2019.  одржано је укупно шест састанака са  секретаром Установе, 

помоћником директора, шефом рачуновства, ликвидатором  и службеником  за 

јавне набавке договор око Решења  суда везано за објекат Каспер у ул. Десанке 

Максимовић бр.17- трошкови и накнаде поступка. 

- Договор око програма Ивановић за правну и кадровску службу и програм за 

нутриционисте -Технис, регистар запослених, обрачун плата, зимовање и летовање. 

- Извештај о контроли јавних  набавки – образци и изводи за 2017. Годину, 

- Годишњи извештај за 2018. годину  и образци, Главна књига, Табела коју је радио 

Ивановић , услуге, мајсторлук, бела техника- скенирано и послато Дри. 
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- Договор на састанку у управи да реверсе везано за набавке води шеф техничке 

службе. 

- Захтевом одобрена средства од стране Секретаријата, а везано за сагласност  БГД  

- водовод и канализација – Анекс зграде у Курсулиној. 

- Анализа и списак радника солидарна материјална помоћ. Пренете обавезе ,  

сепаратор масти, одржавање интерфона, сервисирање моторних возила, Сап-

потрошни материјал. 

У априлу 2019. одржан је  један састанак са секретаром Установе, 

помоћником директора, шефом рачуновства, ликвидатором  и службеником  за 

јавне набавке , магационером, шефом кухиње и нутрционистом, договор око замене 

магационера и примопредаја робе. 

У мају 2019. одржана су четири састанка са  секретаром Установе, 

помоћником директора, шефом рачуновства, ликвидатором  и службеником  за 

јавне набавке, а везано за: 

- Апекс- превоз и договор да се на Активу секретара и шофова рачуноводства да 

заједнички предлог око решавања проблема везао за исти. 

- Погледати шта је све остало незавршено по закључцима- набавке. По том питању 

одржана су још два састанка у Управи са сарадницима – анализа закључака. 

Уложен захтев за обезбеђење средстава за поправке, хобловање и лакирање паркета 

у објектима Фића, Луња и Гуливер. 

- Анализа поводом Ребаланса 2 –Ребалансом финансијског плана нису одобрена 

додатна средства, извршена је прерасподела по позицијама. Договор да се пошаљу 

сви захтеви за обезбеђивање средстава до 30.06.2019. године. 

У јуну 2019. одржан је састанак везано за пословање Установе  09.07.2019. 

године, предат шестомесечни Извештај Трезору, усаглашена стања са оснивачем. 

 Треба нагласити да је директор са правном и финансијском службом у 

континуитету пратио начин коришћења средстава и реализацију истих који су 

утврђени Финансијским планом Установе.  

Током радне године у сарадњи са обраунским радником и руководиоцима 

објеката директор је пратио динамику наплате од стране корисника, телефонским 

позивима упућеним  корисницима, могућност плаћања у ратама великим 

дужницима,  и слањем опомена на адресе. 

 

 

Сарадња директора са органима јединице локалне самоуправе 

организацијама и удружењима: 

 

           Током радне године директор је остварио  коректну сарадњу са директорима 

свих основних  школа на општини  Врачар као и са  школом „Душан Дугалић“. Та 

сарадња је  још више проширена током ове радне године- Општински Савет 

родитеља. 
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          Облици и начини сарадње били су различити, кроз учешће  у заједничким 

активностима предшколске и школске деце  на приредбама и  Удружењу пријатеља 

деце Врачара, а што се тиче Општинског Савета родитеља, разматрала су се  

питања добробити предшколске и школске деце. 

Везано за потребе Предшколске установе „Врачар“ директор се обраћао 

надлежној служби – БИА везано за безбедност деце и запослених у Установи,  

комуналној инспекцији градске општине Врачар, а  везано за паркирање 

транспортног возила – храна за децу  вртића„Мића и Аћим“ у  ул. Војводе 

Драгомира бр.11.  

Добра и коректна сарадња и даље остварена је са председником ГО Врачар, 

начелницом ГО Врачар , члановима Већа ГО Врачар, Секретатом за образовање и 

дечју заштиту и његовим помоћницима. Министарством просвете –Школска 

управа, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Градском 

Инспекцијском  службом  при Секретаријату за образовање и дечју заштиту,  

републички инспектор  рада-сив 3,  Министарством заштите животне средине, 

Градском чистоћом, Градским зеленилом , Градским и  Републичким санитарним 

инспекторима,  Заводом  за јавно здравље, Дома здравља „Врачар“,  Дом за 

незбринуту децу-„Звечанска“, Институт за медицину рада „Др Драгомир 

Карајовић“ , Институт „Кембриџ“ Заводом за биоциде“  и сарадницима Центра  

дечјих летовалишта, Агенцијом „Маг“ , Агенција „Г4С“, Хитне интервенције при 

Секретаријату за образовање и дечју заштиту, Супом Врачар , као и са разним 

добављачима и инвеститорима  по потреби. 

Треба нагласити велику помоћ челника Градске општине Врачар, а везано за Анекс 

зграде у Курсулиној , и доброј комуникацији између Градске општине Врачар и 

Секретаријата за образовање и дечју заштиту, као и Физио центра Врачар. 

У овој радној години од стране Градске општине Врачар-Грађевински сектор, 

урађена је реконструкција дворишта вртића „Луња“ у ул. Метохијска бр.42, а том 

приликом Градско зеленило  Града Београда, поклонило је три парковске клупе за 

дворишре истог вртића. 

Такође помоћ везану за дечје манифестације и празнике –„Новогодишњи трамвај“, 

„Вашу амбалажу носимо на рециклажу“,  Презентација здраве хране и Квиз“Чик 

погоди“ , у десет Врачарских вртића. У ГО Врачар фарбање Ускршњих јаја - вртић 

„Нада ПУрић“. 

 Подела диплома и поклона  деци која су обавила школу пливања- пригодна 

манифестација у Спортском центру Врачар. 

По потреби су обављени телефонски разговори и састанци са Секретаром 

Секретаријата и његовим сарадницима, а везано за функционисање Установе по 

разним питањима.  

 Коректна сарадња са другим Предшклским установама – Стручним сарадницима , 

директорима. 

Директор ПУ „Врачар“ са помоћником присуствовао прослави Дана Установе: ПУ 

„Раковица“, ПУ „Нови Београд“, ПУ „Палилула“, ПУ „Звездара“. 

 Дани предшколаца Врачара један од облика стручног усавршавања  и 

традиционално већ 12 година окупља васпитаче , медицинске сестре и стручне 
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сараднике из целе Србије. Циљ ових сусрета јесте презентација реализованих 

активности у оквиру Годишњег плана рада у нашој Установи, на ширем плану, а 

истовремено и стручна размена са другим Предшколским Установама под 

слогамаом „Право је време  за разговор, дилеме и нове теме“.  

И ове радне године приликом обиласка болничких група у Тиршовој, директор је 

остварио добру сарадњу са руководством и особљем, поштујући потребе деце на 

болничком лечењу. 

Током ове радне године, директор је присуствовао на четири састанка у 

Секретаријату, везано за финансије Установе, упис деце, договор око Анекса зграде 

у Курсулиној при Градској  општини Врачар и питањима везаним за реституцију 

простора у коме је вртић „Каспер“. 

Важно је истаћи да је директор са сарадницима имао интервју у оквиру 

истраживања Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања. У Фокус 

групи су поред директора били и представници  проширеног Тима за 

самовредновање из различитих објеката и стручни сарадници. 

Значајно је истаћи сарадњу са Филозофским факултетом  где  је вртић „Мића и 

Аћим“ кренуо у истраживања  са асистентом – Машом Аврамовић. У питању је  

рад под називом „Пратиципација деце и промена деце у вртићу“ (Установа је  

потписала Уговор о међусобно заједничкој сарадњи са факултетом).  

Акценат директора током ове радне године на локалу био је Анекс зграде у 

Курсулиној- нов вртић и Пројектни задатак – Шуматовачка, такође нов вртић. 

 У континуитету током целе радне године обављали су се разговори  и састанци са 

представницима Општине, Секретаријата и надлежних инспекција, а везано за ова 

два објекта и функсионисање Установе. 

 

Извештај о организацији и вршењу педагошко – инструктивног увида и 

праћења васпитно-образовног рада од стране директора: 

 

Почетком радне 2018/2019.године, директор је извршио распоред васпитног кадра 

са одређеним променама како би оснажио и побољшао квалитет рада. 

У септембру месецу на Васпитно образовном Већу, директор је представио 

годишњи план рада, са нагласкомом на приоритетне задатке који су се реализовали 

током радне године, а на Активу за развојно планирање истакао који су то развојни  

циљеви на којима ће Установа радити.  

Током овог месеца директор је са помоћником обишао све вртиће и јаслице , а циљ 

обиласка био је стање по васпитним групама , организација средине, бројно стање 

деце и уопште припремљеност за почетак радне године, и о свему овоме поднео 

Извештај на Педагошком колегијуму. Такође на Педагошком колегијуму, директор 

ја са Тимом разматрао учешће деце на манифестацијама ван Установе . Директор је 

почетком радне године посетио болничке групе у Тиршовој и обави разговор са 

начелницом и руководиоцем а везано за организацију  рада у болничким условима. 
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Поводом Дечје  недеље у октобру месецу, директор је посетио јасле „Чаролије“ –„ 

Моје право да живим срећно и здраво за одрастање без насиља“. 

Такође вртић „Наду Пурић“ – активност “Свако дете срећна лица, гради једна 

породица“.  

Директор је често ван редовних састанака Колегијума одржавао састанке са 

стручним сарадницима Установе на којима су се размењивала питања везано за 

реализацију васпитно- образовног рада. Директор је инсистирао на томе да стручни 

сарадници и помоћник директора редовно обилазе васпитне групе и прате рад 

васпитача и сестара, да дају повратне информације директору, а на састанцима су 

размењивана мишљења и решавани одређени проблеми.  Директор подржава све 

инијацитиве које долазе од сестара и васпитача, као и стручних сарадника и 

помоћника, а посебну пажњу посветио је и ове године праћењу и активном учешћу 

у раду радне групе која се бави грађењем квалитета и истраживању васпитне 

праксе у циљу квалитета васпитног рада. 

Пред Новогодишње празнике директор је са помоћником обишао све јаслене и 

вртићке објекте и испратио новогодишње активности са децом и васпитачима . 

Том приликом су посећене и болничке групе у Тиршовој где се присуствовало 

Новогодишњој позоришној представи. 

У јануару месецу интезивније праћење рада у вртићу и јаслама „Луња“ и помоћ 

васпитачима и сестрама у организацији и реализацији манифестације Дани 

предшколаца Врачара. 

У овом периоду примећено је знатно осипање деце у јасленим групама. 

Директор је посветио посебну пажњу редовном вођењу педагошке документације, 

те у складу са тим уручио решење стручним сарадницима за преглед радних књига 

до краја године, а онда од њих на састанцима добијао извештаје о вођењу истих.  

Директор је имао коректну сарадњу са сестром -  сарадником  која је интезивније 

боравила на терену и давала подробне информације. 

Поводом Дана Установе 23.04-2019. директор је одлазио у објекат „Бисер“- договор 

са руководиоцем око програма. 

Директор је имао могућност да прати презентацију пројеката  „Здрава храна“ и 

квиза знања у вртићу „Свети Сава“ . Такође је у више наврата посећивао  групу у 

Краља Милана и пратио рад васпитача деце са специфичностима у развоју.  

Присуствовао је Активу ментора и приправника – Угледне активности у вртићу и 

јаслама „Мића и Аћим“  и вртићу и јаслама „Луња“  

Испратио је Дане предшколаца Врачара у вртићу и јаслама  „Луња“ , као и 

Светосавску приредбу у вртићу „Свети Сава“. 

Акценат у радној 2019. години  су нове основе Програма, па је директор са 

помоћником присуствовао радионицама по објектима по распореду, а потом 

обилазио објекте.  

Вртић „Гуливер“, је комплетан простор    прилагодио  новим Основама. 
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Током обиласка вртића „Нада Пурић“ затекла сам троје деце са специфичностима у 

развоју у млађој васпитној групи. Обављен разговор са руководиоцем и 

васпитачима  групе. 

У овој радној години директор је испратио састанке Актива васпитача и пратио 

теме које су биле део програма стручног усавршавања у предходној радној години.  

На свим састанцима Васпитно образовног већа , Колегијума, Педагошког 

колегијума , састанцима Актива васпитача и Актива сестара , састанцима Тимова, 

Тима за обезбеђивање квалитета и развој Установе, састанцима радне групе за 

грађење квалитета, директор је присусзтвовао и узимао активно учешће. 

Директор је присуствовао и  пратио  Истраживачке дане  васпитача  Београда где 

су презентована три рада из наше предшколске Установе.  

Подржавао је учешће васпитног особља на разним стручним сусретима који се 

реализују ван Установе, организовао акредитоване семинаре у Установи и заједно 

са стручном службом пратио реализацију и примену истих у васпитној пракси. 

 

Извештај о планирању и праћењу стручног усавршавања васпитача, 

медицинских сестара и стручних сарадника: 

          У планирање стручног усавршавања директор је активно укључен заједно са 

стручним сарадницима. План стручног усавршавања израђује се на основу 

Извештаја о реализацији програма у претходној радној години, Извештаја о 

самовредновању, као и на основу непосредног увида током праћења рада васпитача 

и сестара, тј. потреба васпитне праксе. 

            Праћење реализације програма и евалуацију истог, директор прати пре свега 

непосредним учешћем, односно присуством на свим активима, радним групама, 

тимовима и осталим облицима стручног усавршавања. На свим овим састанцима, 

директор је присуствовао и уредно је вођен Записник.  

             Поред тога, директор је задужио једног члана Педагошког колегијума 

(педагога), који на тромесечном нивоу подноси Извештај о реализацији програма 

стручног усавршавања директору.  

          На основу тога директор израђује годишњи извештај о реализацији Програма 

стручног усавршавања, који је представио на Васпитно-образовном већу, 

27.06.2019.године и који је заведен у деловоднику, под бројем 151, од 27.06.2019. 

године.  

На Васпитно образовном већу одржаном дана 14.05.2019. године, са 

почетком у 17,00 часова у вртићу „Бисер“  као и на Педагошком Колегијуму 

одржаном дана 08.05.2019. године у 12,00 часова у Управи , разматрао се захтев за 

покретања поступка  стицање звања Педагошког саветника васпитача Љиљане 

Драгутиновић.  

Васпитно образовно веће као и Педагошки колегијум дали су позитивно 

мишљење. 
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Извештај о предузетим мерама, ради извршења налога просветног 

инспектора: 

  

          У 2018/2019 години, Установа није имала редовни инспекцијски надзор 

        

Извештај о обавештавању запослених и родитеља по свим питањима од 

интереса за рад Установе:  

Током радне 2018/2019. године, редовно су прослеђиване информације-обавештења 

за запослене и родитеље које су биле од значаја.  

Директор је о свим важним питањима обавештавао све запослене, на различите 

начине, али се увек тежило да све информације које су битне за Установу дођу до 

свих. 

Основни начин информисања био је на Колегијуму Установе, који је одржаван 

редовно током године, најчешће једном месечно, на коме су прослеђиване све 

актуелне информације, а руководиоце јаслица и вртића су на састанцима у 

објектима преносили  својим колегама, тако да су сви били обавештени. На сваком 

колегијуму директор је тражио извештај стручних сарадника о битним задацима на 

плану васпитно-образовног рада у одређеном периоду, битни послови у домену 

социјалне заштите, превентивно-здравствене заштите, исхране деце...Такође је 

обавезна тачка била дуговање родитеља и договори о могућој наплати дуга, а и све 

актуелности које су биле важне за одређени период и безбедност деце по 

објектима. 

Информације које су се односиле на поједине објекте, а то су : 

- боловања, замене радника,  

- допис поводом дошколовавања и кофцијената, 

- обавештавање васпитачима у вези накнаде три посто за децу са специфичностима 

у развоју,  

- обавештавање руководилаца о промени кадра у појединим објектима по потреби 

посла 

- обавештавање запослених и родитеља-Агенција „Маг“-летовање ,  

- допис руководиоцима за амбалажу хране- централна кухиња, 

- обавештење васпитачима и родитељима за манифестацију у Спортском центру 

Врачар, 

- обавештење родитељима детета ЛК –организован састанак у Управи 

- обавештење родитељима детета АБ –састанак у Управи,  

- обавештење запосленима- подела дидактике и потрошног,  

- конкурса за запошљавање,  

- планирање одређених радова, набавки, 

-  обавештавање родитеља о начину прославе рођендана и фотографисања, 

- обавештавање појединих родитеља о ММР вакцини,  
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- обавештавање родитеља вртића „Лепа Витас“- Универ експорт у сарадњи са 

Министарством просвете, науке и технолошког развоја- Ваучери за децу 

припремне групе ,  

- обавештење родитељима вртића „Фића“ пововодом адаптације школе „Краљ 

Петар Други“,  

- обавештење родитељима вртића „Каспер“  а везано за реституцију истог,  

- обавештење родитељима вртића „Луња“ а везано за Дане Врачара и организацију 

распореда тога дана,  

- обавештење за родитеље јасала „Чаролије“ поводом адаптације санитарних 

чворова и адаптације кухиње,као и  преласка  деце у јасле „Бисер“,“Палчић „ и 

„Мазу“ 

- обавештење родитељима вртића „Бисер“ за тротинете,  

- обавештење родитељима вртића „Бисер“ осме групе која бораве у јаслама 

„Бисер“. 

 

Извештај о сарадњи са родитељима, односно старатељима деце: 

 

Током радне године директор је активно извештавао родитеље о актуелностима у 

Установи, путем: 

-  паноа за родитеље на  којима су  била обавештења важна за њих; 

 - телефонских разговора;  

-  састанака са родитељима који су реализовани по потреби директора или пак 

родитеља; 

- 11.09.2018. године, обављен разговор  у Установи са родитељима дечака К.Н.  из 

вртића „Свети Сава“  због  дечакове патике коју је пребацио на кров, и  

неспоразума са васпитачима у присуству помоћника директора и социјалног 

радника. 

- 12.10.2018. године, обављен разговор у вртићу „Мића и Аћим“ са родитељима 

дечака В.В. у вези  његовог боравка и персоналног асистента у присуству стручних 

сарадника, васпитача , дефектолога и помоћника директора. 

 - 08.11.2018.године , обављен разговор у Установи са мајком дечака В.В.из вртића 

„Мића и Аћим“ због неспоразума са педагошким асистентом. 

-13.11.2018..године , обављен разговор у Установи са мајком девојчице Д.М. из 

јасала „Бисер“ због ММР вакцине., у присуству сестре сарадника и помоћника 

директора. 

- 24,12.2018. године, разговор у Управи са маком М.А. из вртића „Луња“у вези 

педагошког асистента  у присуству васпитача дефектолога и помоћника директора. 

- 11.03.2019.године, састанак у Управи са мајком дечака В.Б. из вртића „Нада 

Пурич“ –препорука да мајка једно време борави у групи у  присуству васпитача 

дефектолога и помоћника директора. 
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- 20.06.2019.године, састанак у Управи са родитељима девојчице Л.К. из вртића 

„Луња“ , неспоразум са васпитачем у присуству помоћника директора и социјалног 

радника.  

- 03.07.2019.године, састанак у Управи са родитељима А.Б. из вртића „Бисер“ , 

непримерено понашање и испади оца детета у присуству секретара Установе , 

помоћника директора и социјалног радника.  

 

Извештај о ситуацијама када је директор одлучивао о правима, обавезама и 

одговорностима запослених:  

Директор је током радне 2018/2019. године одлучивао о  правима и обавезама 

запослених у складу са Законом о раду и Посебним колективним  уговором и то 

везано за:  

- коришћење  годишњих одмора; 

- плаћена одсуства радника;  

- породиљска  одсуства; 

 -неплаћено одсуство од 1 године (1)....и 1 месец (2 радника )    

Директор је предузимао мере у случајевима повреде забрана јер је постојала 

потреба. 

Вођена су и окончана три дисциолинска поступка. 

 

 

 

Извештај о осталим пословима које је директор обављао: Текуће и 

инвестиционо одржавање објеката и дворишта 
 

01. Реализована је набавка намештаја за јасле и вртиће у саставу Предшколске 

установе „Врачар“ 
 

02. Реализована је набавка санације и адаптације сервисних просторија (кухиње, 

дечијих и санитарних просторија за одрасле, водоводне и електро-

инсталације) у јаслама „ЧАРОЛИЈЕ“ ул. Кумановска бр.11 
 

03. Спроведена је набавка за израду Пројекта адаптације и реконструкције 

пословног објекта анекса Општине „Врачар“ ул.Његошева бр.77, улаз из 

ул.Курсулине, за потребе коришћења Предшколске установе „Врачар“  
 

04. У току је одобрење средстава за спровођење набавке замене фасадне 

столарије на пословном објекту у ул.Бјелановићева бр.2 („Центрлана 

кухиња“ и Управа П.У.“Врачар“) 
 

05. У току је одобрење средстава за спровођење навабке хобловања, лакирања и 

поправки паркета у јаслама и вртићима (вртић „Гуливер“; комб.обј.“Луња“; 

вртић „Свети Сава“; вртић „Фића“) 
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         Планирано за 2018-2019. (није реализовано ) а преноси се за радну  

                                                             2019-20.год. 

 

01. Замена сепаратора масти у „Централној кухињи“ 

Набавку је неопходно спровести с обзиром да резервоар постојећег 

сепаратора није замењен од изградње Управне зграде од 1982.год., дотрајао 

је са напрснућима те је потребна његова замена. 

02. Санација равног крова и решавање проблема притиска воде у 

комб.обј.“Мића и Аћим“  

Неопходно је решти проблем прокишњавања крова и слабог притиска воде у 

објекту. 

03. Постављање ограде у дворишту вртића „ФИЋА“ 

Неопходно је оградити део дворишта који користе деца из вртића (вртић се 

налази у оквиру О.Ш. Краљ Петар II Карађорђевић) и тиме одвојити децу из 

основне школе од деце из вртића. 

04. Замена фасаде облоге од азбестних плоча на згради Управе 

П.У.“Врачар“ и  „Централне кухиње“  

На основу Извештаја о испитивању узорка цементне плоче са фасаде зграде 

у Бјелановићевој бр.2, утврђено је да се ради о азбестном минералу типа 

хризотил азбест.  

С обзиром да су све врсте азбеста канцерогене и да је појава малигних 

обољења повезана са дужином и интензитетом изложености овом 

материјалу, а у циљу  остваривања безбедности и здравља корисника 

пословне зграде у ул.Бјелановићева бр.2   потребна је замена поменутих 

фасадних плоча другим, безбедним  материјалом.  

05. Комплетна замена дотрајалих гајгер сливника у  „Централној кухињи“  

       Набавку је неопходно спровести с обзиром да гајгери нису замењени од 

изградње Управне Зграде – Централне кухињљ од 1982.год., дотрајали су, са 

напрснућима те је потребна њихова хитна замена. 

06. Реконструкција и санација крова у вртићу „Свети Сава“ 

Набавку је неопходно спровести с обзиром на обилна прокишњавања 

приликом падавина. Проблем постоји већ неколико година. Уколико 

Општина „Врачар“ не санира кров школе и вртића који је у плану, потребна 

је хитна санација поменутог крова у вртићком делу. 

 

Редовно одржавање објеката: 

 

-  Чишћење сепаратора масти-врши се два пута годишње (Ц.Кухиња) и један пут 

годишње вртић «Мића и Аћим» 

-  Димничарске услуге – врше се редовно пре и у току грејне сезоне, како је 

прописима одређено 

-  Одржавање лифтова-врши се по тендерској документацији  

- Чишћење масних наслага и вентилационих урађаја у Централној кухињи-врши се 

по тендерској докуменацији 

- Сервисирање и уградња клима уређаја 
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Донације : 

 

- 05.09.2018. јасле .....................................................................канцеларијски материјал 

- 05.09.2018.јасле „Маза“....................................набавка и замена оштећениг плочица  

- 205.09.2018.вртић „Луња“.................................набавка и замена оштећених плочица 

- 06.12.2018.вртић „Лепа Витас“......................................................................два тепиха 

- 06.12.2018.вртић „Каспер “............................................................................два тепиха 

- 06.12.2018.вртић „Лепа Витас “. И „Бисер“ ..........................преглед једара у вртићу 

- 06.12.2018. вртић „Лепа Витас“............................................................магнетна табла 

- 06.12.2018. Управна зграда ..........................................рачунарска машина Олимпија  

- 06.12.2018.године- Стручна служба...................ЕКСЕТРНИ ХАРД ДИСК -2 комада  

- 21.01.2019. вртић „Луња“..................постављање пода у ходнику испред трпезарије 

- 21.02.2019.  Управна зграда...........................................................папир за штампање  

-11.03.2019.  вртић „Нада Пурић“...........................................лаптоп „Леново“-1 комад 

-15.03.2019.  вртић„Мића и Аћим“............................................роба широке потрошње 

-03.04.2019.  вртић „Бисер“.............................................................................1 телевизор 

-12.04.2019.  вртић „Луња“....................................................................3 бетонске клупе 

-04.06.2019.  Управа.................................................Канди машина и Елин фрижидер 

-04.06.2019.  вртић „Бисер“.............. Лед Филипс–телевизор и теписи Алмира-2 ком. 

 

 

Радна заједница заједничких служби 

 

 Рад заједничке службе одвијао су у оквиру Закона и општих аката Установе 

кроз рад служби за обављање општих, рачуноводствених, педагошко- психолошких 

послова, послова НО и безбедности и здравља на раду. 

                  

 Служба општих послова  

 

             Ова служба је у току извештајног периода пружала стручну помоћ  у раду 

органа управљања, стручних и саветодавних органа и других радних тела Установе. 

Стручна помоћ у раду се огледала у припреми свих седница, вођењу и изради 

записника, давања објашњења и тумачења, формулације одлука, дистрибуцији 

материјала, информирању и друго. 

 По датим пуномоћјима служба је заступала Установу у покренутим 

споровима и поступцима пред надлежним судовима  и другим државним органима. 

 Персонално кадровски послови поверени овој служби извршени су 

благовремено и у складу  са програмом и кадровским потребама. То се пре свега 

односи на административнне послове у спровођењу поступака пријема углавном 

радника на одређено време, правне формулације и израду одлука о пријему, 
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уговора о раду, уговора о регулисању међусобних права и обавеза и престанку 

радног односа по било ком основу и других одлука и решавања у остваривању 

права радника на раду и по основу рада. 

 

 

 

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ И ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА 

           

           Систем БЗР и ППЗ  заснован је на примени принципа превенције од повреда, 

обољења и оштећења здравља запослених и других лица која се затекну у радној 

околини као и на предузимању мера, радњи и поступака на санацији, спровођењу и 

унапређењу безбедности и заштите људи и одржавању средстава, опреме и 

инсталација у радној средини. 

           С тим  у вези, у протеклом пеиоду обављено је низ редовних, периодичних и 

ванредних послова међу којима су: 

- Измене и допуне Акта о процени ризика; 

- Израда и доношење Правилника о безбедности и здрављу на раду; 

- Израда и доношење  Програма оспособљавања запослених за БЗР; 

- Обука одговарајућег броја запослених за пружање прве помоћи; 

- Израда новог Програма основне обуке запослених из области заштите од 

пожара и на исти прибављање сагласности надлежног Министарства; 

- Основна обука и провера знања запослених из области заштите од пожара 

на основу усклађеног и одобреног Програма основне обуке из области ЗОП; 

- Усклађивање Планова евакуације са реалним стањем у Објектима у 

функцији брзе и ефикасне евакуације из објеката; 

- Провера исправности и сервисирање мобилне опреме и средстава за 

почетно гашење пожара; 

- Испитивање боца противпожарних апарата  на хладан водени притисак; 

- Замена дотрајалих вирбли и ремонт хидрантских вентила; 

- Преглед и испитивање хидрантске инсталације и мерење притиска и 

проточног капацитета воде у хидрантској мрежи у објектима Установе;                                                                                  

-  Контрола исправности – испитивање исправности инсталација и уређаја за 

аутоматско откривање и дојаву пожара, периодичан преглед  и одржавање 

стабилних система за дојаву пожара; 

- Измештање и постављање аутоматских јављача пожара у вешерају вртића 

„Мића и Аћим“ у складу са одобреном техничком документацијом; 

- Чишћење и функционално испитивање јављача пожара; 

- Провера исправности, контролни прегледи и вођење евиденције против-

паник расвете у објектима установе; 

- Испитивање исправности и довођење у функционално стање аутоматско 

отварање и затварање вентилационих клапни и врата отпорних према 

пожару  у објекту „Мића и Аћим“; 

- Контрола, одржавање и испитивање лифтова и лифт кућица; 

- Контрола исправности, преглед, испитивање и извођење радова на 

Разводним орманима и електроинсталацијама; 

- Одржавање и чишћење вентилационих канала и уређаја; 
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- Набавка и замена дотрајалих лампи против-паник расвете; 

- Прегледи, контрола стања објеката и надзор над применом мера БЗР и ППЗ; 

- Инспекцијски надзор Објеката од стране инспектора Управе за ванредне 

ситуације; 

- Задаци на извршавању наложених мера инспектора за ванредне ситуације; 

- Набавка алата и носила за ванредне ситуације и преносивих торби за 

пружање прве помоћи; 

- Вођењe евиденција из области безбедности и здравља на раду; 

- Вођење евиденције и праћење стања у вези са повредама на раду; 

- Набавка неопходног санитетског материјала за прву помоћ; 

- Санитарни прегледи запослених; 

- Стручно усавршавање лица запосленог на обављању послова БЗР и ППЗ; 

- Обавештавање запослених  и издавање одговарајућих  упутстава за БЗР; 

- Оспособљавање за безбедан и здрав рад новопримљених редника; 

- Обука и провера знања ново запослених из области заштите од пожара; 

- Периодична провера оспособљености запослених за безбедан и здрав рад, и 

против-пожарну заштит  и други текући послови. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

           У овом извештајном периоду, функцију органа управљања у Установи 

вршио је Управни одбор именован Решењем Скупштине града Београда бр.112-

52/14- од 28.маја 2014.г. у континуитету од дана именовања па до 14.11.2018.г. када 

су Решењм Скупштине града Београда  број 112-998/18-С- именовани нови чланови  

Управног одбора ПУ „Врачар“ на период од четири године , у чијем саставу су три 

представника из реда запослених у Установи, три представника родитеља деце и 

три представника јединице локалне самоуправе. 

          У претходном периоду 2018/2019.г. Управни одбор је одржао је седамнаест     

седница на којима је разматрао и усвајао :  

- извештај о раду Предшколске установе „Врачар“ за 2018/2019.г.; 

- извештај о раду директора ПУ „Врачар“ за 2018/2019; 

- план рада за 2018/2019.г.; 

- конституисање новог сазива чланова у Управном одбору ПУ „Врачар“  

по Решењу Скупштине града Београда бр.112-998/18-Ц-од 14.11.2018.г. 

- спровођење законом прописаних радњи за избор директора Установе; 

- извештај о финансијском пословању за 2018.г.; 

- информацију о припремљености објеката установе за 2018/2019.г.; 

- информација о реализацији летовања и зимовања за 2018/19; 

- одлуку о усвајању плана јавних набавки за 2019.г.; 

- извештај о спровођењу плана мера за отклањање или ублажаваље 

неравномерне заступљености полова у 2018/19.г.и усвајање плана мера 

за 2018/19. г.; 

-  усвајање финансијског плана за 2019.г.; 
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- извештаја о попису имовине, нефинансијске имовине у сталним 

средствима и залихама, потраживање и обавеза и новчаних средстава на 

дан 31.12.2018.г.; 

- одлуку о усвајању „ Правилника о поступању ПУ „Врачар“ у случају 

сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања 

угледа,части или достојанства личности“, “Правилника о безбедности и 

здрављу на раду“, „Правилника о раду комисије за пријем кандидата у 

радни однос у ПУ „ Врачар“, „Праволника о поступању ПУ „Врачар“ у 

случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања 

угледа, части или достојанства личности“, 

-одлука о усвајању „Правилника о ближим условима и начину 

остваривања неге и превентивни здравствене заштите деце у 

Предшколској установи „Врачар“; 

- расписао конкурс за избор директора ПУ „Врачар“ и спровео Законом о 

основама система образовања и васпитања ( Службени гл.РС.бр. 88/17, 

27/18 и други закони, 10/19 ) предвиђен поступак за избор директора; 

- донео образложену листу свих кандидата који испуњавају услове за 

избор директора  и дао предлог Министарству просвете, науке и 

технолошког развоја за избор директора у ПУ „Врачар“; 

- одлуку о усвајању Измене плана јавних набавки за 2019.г. 

- одлуку о коришћењу годишњег одмора директора Установе; 

- одлуку о усвајању ребаланса финансијског плана за 2019.г. 

 

Седнице Управног одбора  одржаване су уз присуство неопходног броја чланова и 

ниједна седница није одлагана због недостатка кворума. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 

  

       Савет родитеља Установе у извештајно периоду  за радну 2018/19. г. одржао је 

три седнице на којима је разматрао питања из његове надлежности и то: 

 

- усвајање програма рада савета родитеља за 2018/19.г.; 

- усвајање извештаја о самовредновању за радну 2018/19.г. из облати: организација 

рада, руковођење и васпитно образовни рад; 

- усвајање информације о припремљености објеката Установе за 2018/19; 

- усвајање информације о реализацији летовања; 

- усвајање Пословника о раду савета родитеља ПУ „врачар“; 

-давање сагласности и доношење одлуке о спровођењу поступка одабира 

организатора осмодневног путовања-летовања деце на Копаоник у периоду између 

05.05.2019.г. до 15.05.2019.г.; 

- давање позитивног мишљења за стицање педагошког саветника за васпитача 

Љиљану Драгутиновић. 

Седнице савета родитеља ПУ „Врачар“ одржаване су уз присуство неопходног 

броја чланова и ниједна седница није одлагана због недостатка кворума. 
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                                                                   ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА: 

 

                                                                  ___________________________________ 

                                                                                 Др. Горан Бојовић 

 

 

 

 

 

 

 

 


