
    

 

АКЦИОНИ ПЛАНОВИ ЗА 2019/20 
 
 

 

 

            Област: ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД 

 

            Развојни циљ: Унапређивање процеса планирања и реализације васпитно-

образовног рада,  у складу са новим Основама програма 

 

            Задатак 1: Организација физичке средине која подстиче учење и развој 

            Носиоци активности: сви вртићи, јаслице и болничке групе. 

 

            План рада: 

 

            Активности:                                                       Носиоци:       Време реализације: 

 

- Анализа промена насталих у средини       васпитачи, сестре        септембар 2019. 

за учење, формирање просторних целина и          ст. сарадници 

израда плана активности на преструктуирању 

простора у свим вртићима и јаслицама 

 

- Тема: Средина за учење дефинисана новим       васп. и сестре           од септембра       

Основама- састанци тимова вртића и јаслица             са ст. сарадницима     па током целе  

са стручним сарадницима – теоријска анализа и                                             године 

осмишљавање простора у радним собама и холовима                  ( састанци на недељном 

у свим вртићима и јаслицама                                                            или двонед. нивоу) 

 

- Заједничка анализа промена у средини             васп., сестре            новембар-                

за учење – васп. и ст. сарадници                                     ст. сарадници         децембар 2019. 

 

- Хоризонтална размена између вртића-              васп., сестре           децембар 2019. 

приказ добрих примера праксе у структуирању          ст. сарадници 

средине за учење (план размене радиће се на  

основу непосредних увида)- простор као 

инспирација и провокација за истраживање 

 

- Промене у средини за учење у                            васп., сестре           током године 

континуитету, при чему је видљиво заједничко           уз подршку 



учешће деце, васпитача и родитеља                               ст. службе 

 

- Евалуација реализованих активности,               васп. сестре            јун 2020. 

реалан увид у остварене промене, као основ                ст. сарадници 

за планирање наредних корака 

 

                                      

 

 

         Задатак 2: Грађење социјалне средине која подстиче учење и развој 

 

         Носиоци активности: сви вртићи и јаслице 

 

         План рада: 

 

         Активности:                                                            Носиоци:      Време реализације: 

 

- Анализа закључака самовредновања                 тимови васп.      септембар 2019. 

који се односе на социјалне односе у васпитним         и сестара 

групама;                                                                             и ст.сарадници 

 

- Осмишљавање ситуација за интеракцију           сестре и васп.      септембар 2019. 

деце различитог узраста – план активности 

 

- Приказ теме: Активности које стварају             сестре и васп.     октобар 2019. 

 прилике за интеракцију деце различитог узраста      ј. и в. „Бисер“ 

 

- Континуирано праћење активности                  ст. сарадници и     током године 

са циљем увида  у начине грађења односа                   сарадници 

између деце и васпитача, других одраслих 

 атмосфера, сарадња...- помоћ и подршка у 

неговању позитивних односа 

 

- Евалуација – реални увид у стање                      васп. , сестре               јун 2019. 

васпитне праксе везано за социјалну средину              ст. сарадници 

која подстиче учење и развој 

               

 

 

 

 

Задатак 3. Унапређивање процеса планирања и програмирања васпитно-образовног 

рада у функцији подршке дечјем учењу и развоју 

      

                       

         Носиоци активности: сви вртићи и јаслице 



 

         План рада: 

 

         Активности:                                                            Носиоци:      Време реализације: 

 

- Почетни договори – планирање активности        васп. ,сестре        септембар 2019. 

на почетку примене нових Основа програма-           ст. сарадници 

акценат на континуираном посматрању, слушању 

деце и праћењу њихових интересовања; 

- Вођење евиденције – нови Правилник о врсти,  

називу, садржају и изгледу образаца евиденција 

и јавних исправа и начину њиховог вођења,попуњавања 

и издавања у предшколској установи 

 

- Уважавање иницијативе, предлога, идеја и          в. „Буба мара“        октобар 2019. 

искустава деце у развијању програма – приказ 

активности из васпитне праксе         

 

- Активности током године, биће усмерене             васп., сестре          током године 

на стратегије васпитача у развијању реалног              ст. сарадници 

програма:  

     • планирање кроз тему/пројекат 

     • заједничко развијање програма 

     • праћење кроз документовање 

 

- Хоризонтална размена – примери добре              васп., сестре           током године 

праксе у планирању, развијању програма                  ст. сарадници   

и документовању – план размене радиће се 

на основу увида у добре примере из праксе 

 

- Евалуација реализованих активности и                   васп., сестре и         јун 2019. 

предлози за даљи рад                                                      ст. сарадници                                       

 

   

 

 

 

          Област: ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ 

 

          Развојни циљ: Унапређивање различитих облика и садржаја сарадње са породицом 

и локалном заједницом 

 

          Задатак 1 : Уважавање различитости и поштовање права и потреба деце и 

породице  

          Носиоци активности: сви вртићи и јаслице и болничке групе 

 



          План рада: 

 

         Активности:                                                             Носиоци акт:       Време реализ. 

 

- Анализа закључака самовредновања                   васп., сестре       септембар 2019.г 

области: Подршка деци и породици  и предлози      ст. сарадници 

за осмишљавање плана сарадње са породицом 

уз уважавање различитости и поштовање 

права и потреба деце и породице      

 

- Анализа планираних облика и начина                васп., сестре           октобар 2019. 

сарадње са породицом – у којој мери су                    ст. сарадници 

индивидуализовани и уважавају потребе 

деце и родитеља 

 

- Увид у реализацију сарадње са породицом        васп., сестре           током године 

током редовног праћења активности и                     ст. сарадници 

 самовредновања                                                          тим за самовредновање 

 

- Активности на стварању услова за постепени    мед. сестре и        током године 

прелазак деце из јаслица у вртић                                васпитачи 

  

- Активности на стварању услова за постепени     васпитачи            током године 

прелазак деце из припремних група у школу,            припремних 

у циљу подршке дечјем доживљају припадности      група 

новом окружењу 

 

- Представљање примера добре праксе по питању      сестре                     мај 2020. 

реализованих активности преласка деце из јаслица        васпитачи 

у вртић и из вртића у школу                                              васпитачи у ППП 

 

- Евалуација реализованих активности и                      васп., сестре           јун 2020. 

предлози за даљи рад                                                           ст. сарадници 

                                                                                               тим за самовредновање 

 

 

Задатак 2. Унапређивање сарадње са породицом и локалном заједницом 

 

          Носиоци активности: сви вртићи и јаслице и болничке групе 

 

          План рада: 

 

         Активности:                                                             Носиоци акт:       Време реализ. 

 

- Разматрање програма сарадње са                     ст. сарадници         септембар 2019. 

породицом у Годишњем плану рада и  



конкретизација задатака  

 

- Разумевање важности повезивања вртића           ст. сарадници        октобар 2019. 

са породицом и локалном заједницом у  новим  

Основама програма и увид у властиту праксу у  

односу на то и планирање активности на 

побољшању квалитета сарадње 

 

- Представљање нових Основа програма             ст. сарадници          октобар 2019. 

родитељима – договор око начина представљања         сестре и васпитачи 

 

- Остваривање сарадње са породицом и                 васп. и сестре          током године 

локалном заједницом, кроз планирање и реализацију 

тема/пројеката 

 

- Хоризонтална размена – приказивање примера    васп., сестре         током године 

добре праксе у реализацији тема/пројеката уз учешће       ст. сарадници 

родитеља и локалне заједнице 

 

- Анализа реализованих активности у                   васп., сестре                 јун 2020. 

сарадњи са породицом и локалном заједницом             ст. сарадници 

током године и предлози за даљи рад 

 

  

Задатак 3. Развијање различитих програма и облика рада у сусрет потребама деце и 

породице 

 

          Носиоци активности: директор, помоћник директора, стручни сарадници, 

сарадници, Актив за развојно планирање, представници локалне заједнице 

 

          План рада: 

 

         Активности:                                                             Носиоци акт:        Време реализ. 

 

- Анализа потреба деце и породице за         директор, пом.дир.                   октобар- 

реализацијом различитих облика рада-           представници лок. зајед.         децембар 

мапирање потреба у сарадњи са                      Савет родитеља                        2019.г. 

локалном заједницом                                        ст. сарадници и сарадници 

 

- Анализа предлога за додатним облицима        Тим за самовредн.        октобар 2019 

рада датих у анкети која је спроведена у мају 

месецу 

 

- Предлог за реализацију неког од различитих         радна група           јануар -фебруар 

облика рада, на основу урађене анализе,                   формирана од                       2020. 

осмишљавање  програма,                                          свих представника 



дефинисање потребних ресурса  ...                           носиоца активности 

у складу са Правилником 

 

- Пробна реализација – пилотирање  у тромесечном  периоду: март, април, мај                                               

 

- Евалуација реализованих активности и          директор, помоћник     

      предлози за даљи рад                                         представници родитеља и лок.з. 

                                                                                     реализатори програма 

                                                                                     ст. сарадници и сарадници    јун 2020. 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТ: ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА 

 

Развојни циљ: Подстицање професионалне комуникације и неговање климе поверења и 

заједништва 

Задатак: Развијати културу самовредновања, кроз стално преиспитивање сопствене 

праксе у односу на улоге и одговорности професије 

 

 Носиоци активности: сви вртићи и јаслице и болничке групе 

 План рада: 

 

Активности:                                                                    Носиоци акт:               Време 

реализ. 

- Анализа закључака самовредновања                      васп., сестре       септембар 2019.г 

области: Професионална заједница учења,              ст. сарадници 

и указивање на значај заједничког учења са 

 колегама, критичког преиспитивања и 

вредновања сопствене васпитне праксе 

- Анализа професионалних потреба  

васпитног кадра у односу на компетенције 

 

- План хоризонталне размене између објеката               васп., сестре       окт. 2019. 

који је дефинисан у Годишњем плану рада, а такође     ст. сарадници     током год. 

и размена примера добре праксе у примени  

нових Основа програма између вртића и јаслица 

 

- Састанци васпитача и сестара са ст. сарадницима-      васп., сестре 

тимски рад на увођењу нових Основа,                               ст. сарадници 

по дефинисаним корацима (у објектима који су                                        од септембра 

планирани за обуку – једном у две недеље,                                 до краја радне године         

а у осталим објектима једном недељно) 

 

- Евалуација реализованих активности-                                васп., сестре 



сагледавање стања васпитне праксе после прве године          ст. сарадници 

примене нових Основа програма и сходно томе 

постављање приоритета за следећу радну годину                                       јун 2020. 

 

 

Задатак 2. Примена дигиталних технологија у непосредном васпитно-образовном 

процесу 

 

 

Активности:                                                               Носиоци акт:               Време реализ. 

 

- Анализа потреба васпитача и сестара         ст. сарадници             од септембра 

за  рад на рачунару и израда конкретних               пом. директора          до краја године 

спискова и планова обуке 

 

- Примена нових технологија у 

 непосредном васпитно-образовном раду- 

 планирању, конципирању потребних материјала,  

посматрању, вредновању и документовању- основна  

знања: power point, word, excel, пребацивање и скидање 

са флешева, отварање мејлова...  ( учење једни од других)                током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


