
PREDLOG 

 

Na osnovu člana 32. stav 1. tačke 6, 8. i 20. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni 

glasnik RS“, broj 129/07, 83/14, 101/16 i 47/18), člana 42. stav 1. tačka 36. Statuta Grada Novog 

Pazara („Sl. list Grada Novog Pazara“, br. 8/2017) i člana 131. Poslovnika Skupštine Grada 

Novog Pazara („Sl. list Grada Novog Pazara“, br. 3/2018), Skupština Grada Novog Pazara, na 

sednici održanoj ____________. godine, donela je 

 

 

 

O D L U KU 

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PLAN RADA  

PU „MLADOST“ NOVI PAZAR ZA RADNU 2018/2019. GODINU 

 

 

I 

 

 

 Daje se saglasnost na  Godišnji plan rada PU „Mladost“ Novi Pazar za radnu 2018/2019. 

godinu, kakav je dat u materijalu, koji je usvojio Upravni odbor na sednici 10.09.2018. godine. 

 

 

II 

 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Grada 

NovogPazara“. 

 

 

SKUPŠTINA GRADA NOVOG PAZARA 

 

 

Broj: 022-78/18  

U Novom Pazaru, ________. godine 

 

 

 PREDSEDNICA 

    Ifeta Radončić, dipl. ekon. 

 



На основу члана 119. ст. 1. тач. 2. Закона о основама система васпитања и 
образовања (''Сл. гласник РС'', број 88/17 и 27/18) и члана 49. ст. 1. тач. 2. Статута 
Предшколске установе ''Младост''  из Новог Пазара бр. 632 од 04. 04. 2018 година, 
Управни одбор Предшколске установе „Младост“ из Новог Пазара, на седници 
одржаној 30. 08. 2018. година доноси: 
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Годишњим планом рада утврђују се време, место, начин и носиоци 

остваривања програма образовања и васпитања. 
Годишњи план рада установа доноси у складу са школским календаром, 

развојним планом и предшколским програмом до 15. септембра. 
Основна делатност Установе је васпитање,образовање, нега и исхрана, 

превентивно-здравствена и социјална заштита деце узраста од једне године до поласка у 

школу. 

Предшколска установа "Младост" Нови Пазар је јавна установа од посебног 

друштвеног интереса чији је задатак да деци обезбеди повољну друштвену и материјалну 

средину са свим потребама, условима и подстицајима за развој богатих, разноврсних и 

осмишљених активности за децу, којима она могу да се предано баве користећи своје 

укупне потенцијале. 

ПУ “Младост” основана је 1957.године на иницијативу Друштва "Пријатељи деце" 

из Београда и Новог Пазара. 

До1974.године Установа је радила у врло тешким условима и ненаменским 

просторијама. Тада установа добија први објекат, наменски изграђен и савремено 

опремљен за организовани смештај деце предшколског узраста од 1 до 6,5 година - 

њихово васпитање и образовање. 

Објекат је одлуком СО-е Нови Пазар добио назив "Младост" по коме данас ова 

Предшколска установа носи име. 

У Граду Новом Пазару према подацима надлежних служби има 9094 деце узраста 

од једне до шест и по година. Проблем недовољних капацитета за смештај деце јавља се у 

целодневном боравку. Установа улаже напоре да рационалнијим коришћењем постојећег 

простора омогући оптималан број уписа деце у датим околностима. 

Изражен је и проблем недостатка просторија за децу у полудневном боравку у 

градским вртићима. Рад се одвија у поподневним сатима и користе се просторије у којима 

су до тада боравила деца из целодневног боравка. Установа, где год за то постоји 

могућност, настоји да адаптира постојеће просторије у оквиру објеката за адекватан рад 

ових група.  

 

У каснијем развоју установа је добила још два нова објекта дечији вртић “Наше 

дете” и дечији вртић “Дечја радост”.Дечији вртић “Наше дете” је изграђен 

1977.године.Лоциран је између ОШ”Братство” и Дечјег диспанзера, а у близини је и 

аутобуска станица. 

Дечији вртић “Дечија радост” почео је са радом 1981. године. Налази се поред 

магистралног пута, у близини је река Јошаница. 

 

ДВ“Пчелица“почео је са радом 2014.године. Изградња  вртића „Чаролија“ је 

почела 2014.године. Објекат још увек није почео са радом због партерног уређења 

двориша иако је умрежен у остале објекте наше установе. Планирано је да се  2018. године 

настави са уређењем како би објекат почео са радом. 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
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Донацијом арапских земаља као и владе Републике Србије 2016. године отвара се 

нови објекат вртића у кругу основне школе у насељу Дојевиће.У новом објекту на 

приземљу као и на спрату постоје по три просторије за децу.Нови објекат се зове АБУ 

ДАБИ. 

Дечији вртић „Абу Даби“ се налази у насељу Дојевиће и удаљено је  5 километара од 

центра града. Вртић  похађају деца из насеља: Селаковца, Иванче, Побрђа, Видова, 

Пожеге, Лукоцрева, Варева, Шаваца. 

 

Предшколса установа „Младост“ броји 39 групе ван седишта које се смештене у 

учионицама приградских и сеоских школа.  Јако изражен проблем Предшколска установа 

има са одржавањем простора за боравак деце у полудневним групама на сеоском подручју. 

Рад се одвија у просторијама школа, тако да зависи од објективног стања у том простору, а 

посебно од датих санитарно-хигијенских услова. Установа у границама својих могућности 

посебно сарађује са школама у одржавању ових просторија, али посебно ниво одржавања 

хигијене зависи од нивоа ангажовања радника школе. Вртић набавља и врши 

дистрибуцију средстава за хигијену за просторије у којима бораве деца припремно-

предшколског програма. Опремање дидактичким средствима и стручно усавршавање 

васпитача су на истом нивоу као у градским групама. 

Основне функције рада у установи су: васпитно-образовна, превентивно здравствена и 

социјална. Све ове функције су подједнако значајне и ни на једну се неће стављати 

посебан акценат. 

            Васпитно-образовна  функција има континуирани успон, док превентивно 

здравствена заштита деце има за циљ да се добро организованим радом обезбеде услови за 

очување здравља деце, кроз примену програма систематског, санитарно хигијенског и 

здравственог надзора. 

          Социјална функција огледаће се у помоћи породици, збрињавању и чувању деце. У 

планској години оствариваће се сарадња са Центром за социјални рад, Црвеним крстом, 

хуманитарним и другим организацијама и институцијама. Пратиће се потребе породице у 

збрињавању деце. 

          На основу изложеног , евидентно је да ће деца смештена у предшколској установи 

имати већи степен заштите и друштвене бриге од оне која не користе услуге ове установе. 

         Циљеви и задаци су у складу са најновијим педагошким и научним достигнућима уз 

максимално поштовање личности детета где ће се избор садржаја и облика рада вршити уз 

корелацију васпитних утицаја на правилан развој деце, где ће васпитачи имати улогу 

професионалних креатора, а родитељи активних учесника у животу и раду вртића.  

 

 
  

 

Основу за дефинисање програмских задатака и садржаја за 2018/19. годину представљају 

научна достигнућа у области предшколског васпитања и образовања, политика развоја ове 

значајне друштвене делатности, степен економске развијености, потребе наше општине 

односно реалне потребе деце и родитеља. 

Полазне основе 
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Годишњи план радаПУ "Младост" Нови Пазар се доноси за период од 01.09.2018.год.  до 

31.08.2019.године на основу:  

 

Основни закони: 

 

1. Закон о предшколском васпитању и образовању( „Сл.гласник.РС“,бр.18/10 и 101/17) 

2. Закон о основама система образовања и васпитања ( „Сл.гласник.РС“,бр.88/17 и 

27/18) 

3.  Закон о раду ( „Сл.гласник.РС“,бр.24/05, 61/05, 54/09,32/13,75/14,13/17 и 113/17)  

4. Закон о општем управном поступку („Сл.гласник.РС“,бр.18/16 ) 

 

Подзаконска акта: 

 

1. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника 

("Сл.гласник РС“, бр.22/05,51,08,  88/15, 105/15 и 48,16 ); 

2.  Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника ("Сл.гласник.РС "бр. 85/13 и 86/15); 

3. Правилник о полагању стручног испита за секретара Установе образовања и 

васпитања ("Сл.гласник.РС"бр.8/11); 

4. Правилник о врсти стручне спреме васпитача, медицинских сестара и стручних 

сарадника у дечјем вртићу ("Сл.гласник. СРС - Просветни гласник“ бр.1/89); 

5. Правилник  о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и 

образовања у предшколским установама ("Сл.гласник.РС", 146/14.); 

6. Правилник о општим основама предшколског програма ("Сл.гласник.РС - Просветни 

гласник", бр.14/06); 

7. Правилник о нормативу средстава за реализацију васпитно-образовног програма у 

предшколској установи ("Сл.гласник.РС", бр.46/94); 

8. Правилник о ближим условима за почетак рада и обављање делатности установа за 

децу ("Сл.гласник.РС", бр.50/94 и  6/96); 

9.  Правилник о ближим условима за организовање облика рада са децом и обављање 

појединих послова и услуга из делатности предшколске установе ("Сл.гласник РС", 

бр.34/95); 

10. Правилник о основама програма одмора, рекреације, климатског опоравка и наставе 

у природи ("Сл.гласник РС", бр.52/95); 

11. Правилник о садржају образаца и начину вођења евиденције и издавању јавних 

исправа у предшколској установи ("Сл.гласник РС",бр.59/10); 

12. Правилник о критеријумима за утврђивање мањег,односно већег броја деце од броја 

који се уписује у васпитну групу(„Сл.гласник РС“,бр.44/11); 

13. Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у 

предшколску установу(„Сл.гласник РС“,бр.44/11); 

14. Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни 

план,његову примену и вредновање(„Сл.гласник РС“,бр.76/10); 

15. Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и 

ученику („Сл.гласник РС“,бр.63/10) 
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16. Правилник о ближим условима и начину остваривања исхране деце у предшколској 

установи („Сл.гласник РС“, бр. 39/18); 

17. Правилник о условима хигијене хране („Сл.гласник РС“,бр.73/10); 

18. Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази 

производње, прераде и промета(„Сл.гласник РС“,бр. 72/10 и 62/18); 

19. Правилник о стандардима услова за остваривање посебних програма у области                

20. предшколског васпитања и образовања („Сл.гласник РС“, бр.61/12); 

21. Правилник о стандардима квалитета рада установе („Сл.гласник РС – Просветни 

гласни “,бр.14/18); 

22. Правилник о ближим условима за остваривање припремног предшколског програма( 

„Сл.гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/12); 

23. Правилник о стручно-педагошком надзору („Сл.гласник  РС“ , бр.34/12); 

24. Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника(Сл.гласник РС - 

Просветни гласник“,  бр.5/2012) 

25. Развојни план 2018-2023.године, донет 30.08.2018 год. 

26. Извештај о раду Предшколске установе „Младост“ из Новог Пазара за 2017/18 год. 

27. Правилник о календару за радну 2018/19. године. 

 

Установа делатност васпитања и образовања остварује обезбеђивањем средстава из: 

 буџета Града Новог Пазара; 

 буџета Републике Србије, односно Министарства просвете, науке и 

технолошкогразвоја (финансирањеприпремног предшколског програма); 

 уплата родитеља; 

 осталих прихода (донације и спонзорства). 

 

При планирању потребних финансијских средстава полази се од: 

 броја уписане деце; 

 формираних васпитних група; 

 броја запослених, 

 материјалних трошкова, текућег и инвестиционог одржавања, набавке опреме, 

дидактичких средстава, потрошног материјала, исхране и других потреба Установе 

детаљно разрађених кроз финансијски план. Финасијски план се израђује и доноси 

након добијених смерница од стране надлежног органа градске управе Града Нови 

Пазар. 
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МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЗАДАЦИ, ПРИНЦИПИ И  ЦИЉЕВИ 

 

МИСИЈА: 

 

Предшколска установа „Младост“  пружа адекватне, развојно примерене и 

квалитетне услуге у васпитању и образовању предшколске популације.Уз професионалне 

компетенције и континуирано усавршавање, препознаје, уважава и негује дечије 

способности и интересовања и уз тимски рад свих реализатора васпитно-образовне и 

свеукупне делатности установе припрема их за наредни ступањ васпитања и образовања, 

уз истовремено неговање традиционалних и еколошких вредности. 

Установа је са дугом традицијом и својим постојањем дала је значај и допринос 

средини у којој постоји. 

 

ВИЗИЈА: 

 

Предшколска установа „Младост“ жели да постане установа која ће бити 

препознатљива и боље промовисана у својој средини, посебно у години јубилеја и која ће 

свој рад обогатити већом применом садржаја стеченим на стручним усавршавањима у 

установи и ван ње, применом инструмената и техника за праћење напредовања дечјег 

рзвоја. 

Од наредне радне године планира се увођење раног учења енглеског језика како би 

се обогатио васпитно-образовни рад и код деце развила жеља за учењем страног језика у 

предшколском периоду и тиме створила повољна основа за даље учење у основној школи. 

 

 

 

 

ОПШТИ ЦИЉ предшколског васпитања и образовања је да се допринесе 

целовитом развоју детета предшколског узраста, тако што ће му пружати услове и 

подстицаје да развија своје способности и својства личности, проширује искуства и 

изграђује сазнања о себи, другим људима и свету. 

 

 

Циљеви предшколског васпитања и образовања  су подршка: 

 

  Целовитом развоју и добробити детета предшколског узраста,пружањем услова и 

подстицаја да развија своје капацитете,проширује искуства и изграђује сазнања о 

себи,другим људима и свету, 

Циљеви и принципи и задаци делатности предшколског васпитањаи 

образовања 
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 васпитној функцији породице; 

 даљем васпитању и образовању и укључивању у друштвену заједницу; 

 развијању потенцијала детета као претпоставке за даљи развој друштва и  

његов напредак. 

 

 

Принципи предшколског васпитања и образовања су: 

 

 Доступност: једнако право и доступност свих облика предшколског васпитања и 

образовања без дискриминације и издвајања по основу пола,социјалне 

културне,етничке,религијске или друге припадности,месту боравка,односно 

пребивалишта,материјалног или здравственог стања,тешкоћа и сметњи у развоју 

и инвалидитета,као и по другим основама,у складу са законом; 

 

 Демократичност: уважавање потреба и права деце и породице,укључујући право на 

уважавање мишљења,активно учешће,одлучивање и преузимање одговорности; 

 

 Отвореност: грађење односа са породицом,другим деловима у систему 

образовања(школа),заједницом(институцијама културе,здравства,социјалне 

заштите), локалном самоуправом и широм друштвеном заједницом; 

 

 Аутентичност: целовит приступ детету,уважавање развојних специфичности 

предшколског узраста,различитости и посебности,неговање игре као аутентичног 

начина изражавања и учења предшколског детета,ослањање на културне 

специфичности; 

 

 Развојност: развијање различитих облика и програма у оквиру 

предшколскеделатности у складу са потребама деце и породице и могућностима 

локалне заједнице,континуирано унапређивање кроз вредновање и 

самовредновање,отвореност за педагошке иновације. 

 

 

Задаци на унапређивању услова за реализацију делатности Установе 2018./19. године 

 

 да у складу са својим могућностима обезбеди оптималне услове за нормалан физички, 

интелектуални, емоционални и социјални развој деце од 1 до 6,5 година; 

 да обезбеди услове функционисања јединственог система васпитно-образовног рада, 

неге, исхране, здравствене и социјалне заштите; 

 да у сарадњи са породицом и широм локалном средином обезбеди једниство 

васпитних утицаја на дете и квалитетнији и богатији живот у вртићима; 

 да обезбеди што квалитетнију примену Основа програма васпитно-образовног рада; 

 да обезбеди реализацију припремног предшколског програма у циљу што боље 

спремности предшколаца за полазак у школу; 

 да обезбеди континуирану едукацију стручног кадра; 
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 да изнађе могућности квалитетнијег опремања затвореног и отвореног простора у 

коме деца бораве, живе, раде, уче; 

 да брине о условима рада запослених, као и о њиховом материјалном положају;  

 да у складу са могућностима организује алтернативне облике рада у вртићима; 

 пружање и других услуга из делокруга рада Установе предвиђених Статутом. 

 
 

Основни проблеми у остваривању делатности 

 
 

 забрана запошљавања Уредба о поступку за прибављање сагласности за 

новозапошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних 

средстава; 

 реализација посебних и специјализованих програма у складу са потребама деце 

и родитеља; 

 потреба за унапређивањем сарадње са различитим институцијама и 

установама; 

 потреба за уређењем ентеријера и екстеријера установе: реконструкција дечјих 

тоалета, уређење дворишта установе – замена дотрајалих справа новим; 

 изградња нових објеката. 
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2. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Редниброј 
Врста 

просторије 
Број 

просторија 

1. Радна соба 69 
2. Библиотека 2 

3. Просторија за тријажу 5 
4. Просторија за васпитаче и 

медицинске сестре 
7 

5.  Централна кухиња 1 
6. Помоћне кухиње 4 

7. Вешерница 2 
8. Канцеларије 7 
9. Магацински простор 7 

 
 
 
Сви објекти унутар установе располажу и двориштем, која се користе у оквиру 

усмерених и слободних активности, за рекреацију и боравак деце на свежем ваздуху. 
 

 
 

 

Основни подаци о установи 

Назив Установе Предшколска установа ''Младост'' 
Нови Пазар 

Адреса Луг бб, 36 300Нови Пазар 
Број телефона 020/345-675 
Електронска 
адреса 

p.u.mladost@hotmail.com 

Веб адреса www.pumladostnp.rs 

Просторни услови рада 

mailto:p.u.mladost@hotmail.com
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Преглед смештајног капацитета-  

просторија по објектима и васпитним групама 

 

 

 

 

У циљу адаптације вртића Установе сачињен је преглед непходних радова, временска 

динамика њиховог извођења и планирање средстава из буџета :  
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Ј
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ДВ „Младост“ 5 13 1 28 1568 m2 3768 m2 
Луг бб 020/312-763 

ДВ „Наше 

дете“ 

4 7 -- 11 560 m2 1460  m2 
Гојка 

Бачанина 

бб 

020/318-316 

ДВ”Дечија 

радост” 

5 7 -- 13 728 m2 10561 m2 
Кеј 

скопских 

жртава 

020/385-824 

ДВ”Пчелица” 3 3 -  750m2 410m2 Козарачка 020/383-280 

ДВ “Абу Даби” 4 4 - 11 792m2 ------ 
Дојевиће 

бб 

020/ 

ДВ“Чаролија“ 3 3 - 6 750m2  
Шестово 

бб 
/ 

УКУПНО 26 31 1 69 4510 m2 15789 m2 / / 

Ред. 

број Објекат Врста  радова 
Начин 

обезбеђивања 

средстава 
Динамика 

1.   
ДВ "МЛАДОСТ" 

 

 изградња новог објекта 

 набавка комби возила 

 

 

Тика 

Светска банка 

Оснивач 

 

 

током 

године 

 

2.  
 

ДВ "ДЕЧИЈА 

 РАДОСТ“ 

 

 адаптација ограде 

 додати још справа за двориште , 

 санација крова 

 штитници за радијаторе, 

 уређење техничког улаза, 

 набавка рачунара, 

 санација мокрих чворова, 

 адаптација и оспособљавање 

 кухиње 

 осветљење 

 санација крова 

 

Оснивач 

Установа 

Донатори 

 

 

 током 

 године 
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У реализацији наведених циљева Установа ће се првенствено ослањати на 

средства из буџета, али ће и активно настојати да конкурисањем пројектима обезбеди 

финансирање и из других извора и делом из сопствених средстава, а у нади да ће Градска 

управа притећи у помоћ са финансијским средствима да се наши планирани циљеви 

остваре. 

 

 

 

 

Набавка и израда дидактичког материјала 

 

 

У планској години радиће се и даље на постизању уједначавања опремљености 

између појединих васпитних група, као и на превазилажењу између несклада стварне 

опремљености и нормативом прописаних потреба. У том циљу радиће се и на изналажењу 

потребних средстава за те намене, а васпитно особље ће се ангажовати на изради 

потребног материјала. 

 Приоритет у наредном периоду је набавка стручне литературе, разноврсних 

материјала за обликовање, играчака, радних листова итд.  

Укључивањем родитеља у васпитнo-образовни рад, омогућити њихово ангажовање 

на  изради неопходних средстава за нормално остваривање васпитно-образовних задатака. 

 У циљу обогаћивања дидактичког материјала обраћаћемо се привредницима и 

јавним предузећима за помоћ, било финансијску,  било за конкретна дидактичка средства. 

Полазећи од нивоа опремљености у овој радној години планира се набавка и израда 

дидактичког материјала и играчака у складу са материјалним могућностима Установе. 

3.   
ДВ  

„НАШЕ ДЕТЕ“ 

 

 изградња новог објекта 

 опремање дворишта, 

 набавка рачунара, 

 видео надзор  

 набавка дидактичког материјала 

 

Оснивач 

Установа 

Донатори 

 

 

током 

 године 

4.  ДВ „ПЧЕЛИЦА“  кречење радних просторија 

 обогатити  двориште справама, 

 видео надзор 

Установа 

 

током 

године 

5.  ДВ 

„АБУ ДАБИ“ 

 кречење радних просторија, 

 набавка дидактичког материјала     

Оснивач 

Установа 

Донатори 

 

 

током  

године 

6.  ОБЈЕКТИ ПРИ 

ШКОЛАМА 

 кречење радних просторија 

 опремање инвентаром 

 

Оснивач 

Установа 

Донатори 

 

 

током 

 године 
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Врста просторије Стање опремљености 

Радна соба 

Дечје столице, дечји столови, теписи, ормари, касетофон, 
ДВД плејер, телевизор, центар кухиње, фрижидери, 
магнетне табле, играчке. 
Радне собе за целодневни боравак деце су поред наведеног 
опремљене креветићима са пратећом опремом (душеци, 
постељине, навлаке,ћебад). 

Дечје санитарне 
просторије 

Просторије су опремљене дозаторима за течни сапун, 
сталцима за папирне убрусе. 

Кухиња 

Замрзивач, остава са полицама, електрични котао, 
електрични штедњак , судопера  
Радни столови , висећи ормари , фрижидер , апарати за 
припремање хране (фритеза, тостер, миксер итд.) 

Котларница 
Котлови за парно грејање, опрема и алати за поправку и 
одржавање 

Вешерница 
Ормари, веш машина, ормари за смештај дечјих постељина, 
чаршафи, ћебад и фротири 

Канцеларија 
Канцеларијска опрема-столови, столице, ормари, каса,  
компјутери, факс апарат, лаптоп, интерактивна преносна 
табла 

 
 
 

 
Установа од наставних средстава, између осталог, поседује-рачунаре, 4 лап 

топа,ласерски штампач, тв, двд, пројектор, музичке линије, хармоника, клавир, 
касетофон, магнетне табле, секач са папир, дигиталне фотоапарате, дигиталне 
камере, видео бим,интерактивну преносну таблу, скенер, дијаскоп, дијапројектор, 
едијаскоп, кинопројектор, графоскоп, пројекционо платно. 
 

 
Службени 
аутомобил 

Марка ''Фиат стило'', регистарски број НП 047ЈК, 
годиште 2003. 

Дистрибутивно 
возило за храну 

Марка „VW“, регистарски број НП O22 ЗЛ 

Опремљеност установе 

Наставна средства  

 Службени аутомобили и друга возила 
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Име и презиме 
Врста стручне 

спреме 
Профил  Место рада 

Одређено-
неодређ. 

1. Сабина 

Хоћанин 
висока стручна 

спрема 
Директор 

Канц. 
ДВ.“Младост
“ 

Одређено 

2. Ивана 

Кулунџић 
висока стручна 

спрема 
Помоћник директора 

Канц. 
Дв.“Младост
“ 

Неодређено 

3. Маида 

Мурић 
висока стручна 

спрема 
Секретар  

Канц. 
ДВ.“Младост
“ 

Одређено 

4. Нафија 

Дражанин 
висока стручна 

спрема 
Стручни сарадник 

педагог 

Канц. 
ДВ.“Младост
“ 

Неодређено 

5. Селма 

Хоџић 
висока стручна 

спрема 
Стручни сарадник 

педагог 
Канц. ДВ.“Д. 
Радост“ 

Одређено 

6. Суада 

Личина 
висока стручна 

спрема 
Стручни сарадник 

психолог 
Канц. ДВ. 
“Младост“ 

Неодређено 

7. Амер 

Пашовић 
висока стручна 

спрема 
Стручни сарадник 

психолог 
Канц. ДВ. 
“Младост“ 

Одређено 

8. Џемка 

Синановић 
виша медицинска 

школа 
Сарадник за исхрану-

нутрициониста 
Канц. ДВ. 

“Младост“ 
Неодређено 

9. Биљана 

Спаљевић 
вишапословна  

школа 
Шеф рачуноводства 

Канц.ДВ. 
“Младост“ 

Неодређено 

10. Фуад 

Батиловић 
виша техничка 

 школа 

Референт за правне, 
кадровске и 

административне 
послове 

Канц.ДВ. 
“Младост“ 

неодређено 

11. Музафера 

Грачанин 
средња економска 

школа 
благајник 

Канц.ДВ. 
“Младост“ 

Неодређено 

УПРАВА УСТАНОВЕ 

3. ПЛАН ЉУДСКИХ РЕСУРСА 
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12. Едиса 

Калић 
средња економска 

школа 

Референт за 
финансијско-

рачуноводствене 
послове 

Канц.ДВ. 
“Младост“ 

Неодређено 

13. Мерсиха 

Личина 
висока стручна 

спрема 
Службеник за јавне 

набавке 
Канц.ДВ. 

“Младост“ 
неодређено 

14. Ирфан 

Бињош 
средња економска 

школа 

Референт за 
финансијско-

рачуноводствене 
послове 

Канц.ДВ. 
“Младост“ 

Неодређено 

15. Енес 

Прелевић 
средња техничка 

школа 
Магационер/ 

економ 
Канц.ДВ. 

“Младост“ 
Неодређено 

16. Емир 

Тртовац 
средња стручна 

спрема 
Возач 

Канц.ДВ. 
“Младост“ 

Одређено 

 
 

 

Име и презиме 
Врста стручне 

спреме 
Профил  група 

Статус 
запослен

ог 

1. Ајхана 

Спица 
висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач-
руководилац радне 
јединице „Младост“ 

Канцеларија 
ДВ.„Младост“ 

Неодређено 

2. Алма Нокић 
висока стручна 

спрема-
дефектологија 

Дефектолог-
васпитач 

Развојна 
група 

Одређено 

3. Азра 

Реткоцери 
висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач 
Млађа 

вас.група 1. 
Неодређено 

4. Самра (С.) 

Бихорац 
висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач 
Млађа 

вас.група 1. 
Неодређено 

5. Нерма 

Мумџић 
висока стручна 
спрема (4 год) 

Васпитач  
Млађа 

вас.група 1. 
Одређено 

6. Елма 

Хамзагић 
висока стручна 
спрема (4 год) 

Васпитач  
Млађа 

вас.група 2. 
Одређено 

7. Михрија 

Угљанин 

висока стручна 
спрема –Учитељски 

факултет 
Васпитач 

Млађа 
вас.група 2. 

Неодређено 

Дечији вртић „Младост“ 
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8. Сениха 

Гилић 
висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач 
Средња 

вас.група 1. 
Одређено 

9. Самра (С.) 

Бихорац 
висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач 
Средња 

вас.група 1. 
Неодређено 

10. Есма 

Маровац 
висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач 
Средња в. 

Група 2 
Одређено 

11. Надира 

Љајић 

висока стручна 
спрема –Учитељски 

факултет 
Васпитач 

Средња в. 
Група 2 

Неодређено 

12. Амелдина 

Торбић 
висока стручна 
спрема (4 год) 

Васпитач 
Средња в. 

Група 3 
Неодређено 

13. Муамера 

Мелајац 
висока стручна 
спрема (4год.) 

Васпитач 
Средња в. 

Група 3 
Неодређено 

14. Мерсија 

Хајровић 

Бегановић 

висока стручна 
спрема (4год.) 

Васпитач 
Старија 

вас.група 1 
Одређено 

15. Алтана 

Бајровић 
висока стручна 
спрема (4 год) 

Васпитач 
Старија 

вас.група 1 
Одређено 

16. Ајла Ђекић висока стручна 
спрема (3год.) 

Васпитач 
Старија 

вас.група 2 
Неодређено 

17. Азра Мемић висока стручна 
спрема (3год.) 

Васпитач  
Старија 

вас.група 2 
Неодређено  

18. Алма 

Каришик 
висока стручна 
спрема-мастер 

Васпитач 
Припрема  - 

целодневни 1. 
Неодређено 

19. Елма 

Бихорац 
висока стручна 

спрема 
Васпитач  

Припрема  - 
целодневни 1. 

 

20. Санела 

Гегић 
висока стручна 
спрема-мастер 

Васпитач 
Припрема  - 

целодневни 2.  
Неодређено 

21. Азра Демић висока стручна 
спрема (4год) 

Васпитач 
Припрема  - 

целодневни 2. 
Неодређено 

22. Маида 

Пружљанин 
висока стручна 
спрема (4 год) 

Васпитач 
Припремна 
полудневни  

Одређено 

23. Елвира 

Кожар 
висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач  
Припремна 
полудневни 

Одређено 
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24. Санела 

Међедовић 

висока стручна 
спрема –Учитељски 

факултет 
Васпитач  

Припремна 
полудневни 

Неодређено 

25. Мелиха 

Коца 
висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач  
Припремна 
полудневни 

Неодређено 

26. Елзана 

Брничанин 

висока стручна 
спрема –Учитељски 

факултет 
Васпитач 

Припремна 
полудневни 

Неодређено 

27. Мибера 

Коматина 

средње 
образовање- 

Медицинска школа 

Медицинска сестра 
за превентивну и 

здравствену 
заштиту 

ДВ.“Младост“ Неодређено 

28. Амела 

Бошњак 

средње 
образовање- 

Медицинска школа 

Медицинска сестра-
васпитач 

Млађа јаслена 
група 1. 

Неодређено 

29. Витомирка 

Окошановић 

средње 
образовање- 

Медицинска школа 

Медицинска сестра-
васпитач 

Млађа јаслена 
група 1. 

Неодређено 

30. Емина 

Худовић 

средње 
образовање- 

Медицинска школа 

Медицинска сестра-
васпитач 

Млађа јаслена 
група 2. 

Одређено* 

31. Ениса Чели 
Средње 

образовање- 
Медицинска школа 

Медицинска сестра-
васпитач 

Млађа јаслена 
група 2. 

Одређено 

32. Елведина 

Хакић 

средње 
образовање- 

Медицинска школа 

Медицинска сестра-
васпитач 

Средња 
јаслена гр. 1. 

Одређено* 

33. Нерма 

Брунчевић 

средње 
образовање- 

Медицинска школа 

Медицинска сестра-
васпитач 

Средња 
јаслена гр. 1. 

Одређено 

34. Сузана 

Аксовић 

средње 
образовање- 

Медицинска школа 

Медицинска сестра-
васпитач 

Средња 
јаслена гр. 2. 

Одређено 

35. Емина 

Капетановић 

средње 
образовање- 

Медицинска школа 

Медицинска сестра-
васпитач 

Средња 
јаслена гр. 2. 

Неодређено 

36. Азра 

Шкријељ 

средње 
образовање- 

Медицинска школа 

Медицинска сестра-
васпитач 

Средња 
јаслена гр. 3. 

Неодређено 

37. Јасмина 

Ризабеговић 

средње 
образовање- 

Медицинска школа 

Медицинска сестра-
васпитач 

Средња 
јаслена гр. 3. 

Одређено* 

38. Вишња 

Јозовић 

средње 
образовање- 

Медицинска школа 

Медицинска сестра-
васпитач 

Средња 
јаслена гр. 3. 

Неодређено  
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39. Сабахета 

Меховић 

средње 
образовање- 

Медицинска школа 

Медицинска сестра-
васпитач 

Старија 
јаслена 1. 

одређено* 

40. Џејлана 

Петлача 

средње 
образовање- 

Медицинска школа 

Медицинска сестра-
васпитач 

Старија 
јаслена 1. 

Одређено 

41. Милхата 

Хајровић 

средње 
образовање- 

Медицинска школа 

Медицинска сестра-
васпитач 

Старија 
јаслена 1. 

Одређено* 

42. Мирела 

Међедовић 

средње 
образовање- 

Медицинска школа 

Медицинска сестра-
васпитач 

Старија 
јаслена 2. 

Неодређено  

43. Мерсиха 

Машовић 

средње 
образовање- 

Медицинска школа 

Медицинска сестра-
васпитач 

Старија 
јаслена 2. 

Одређено  

44. Бехија 

Бихорац 

основно образовање и 
центар за образ –

кувар 
Главни кувар 

Централна 
кухиња 

Неодређено 

45. Фетија 

Пртинац средње образовање Кувар/посластичар 
Централна 

кухиња 
Неодређено 

46. Муневера 

Дугопољац средње образовање  Кувар/посластичар 
Централна 

кухиња 
Неодређено 

47. Оливера 

Сендрић средње образовање Кувар/посластичар 
Централна 

кухиња 
Неодређено 

48. Зехра 

Скендеровић средње образовање Кувар/посластичар 
Централна 

кухиња 
Неодређено 

49. Медина 

Качар средње образовање Кувар/посластичар 
Централна 

кухиња 
Неодређено 

50. Енеса Тутић 
средње образовање Кувар/посластичар 

Централна 
кухиња 

Неодређено 

51. Михрија 

Качар 
основно 

образовање 
Кафе 

куварица/сервирка 
Централна 

кухиња 
Неодређено 

52. Заљифа 

Хасурџић средње образовање Помоћни кувар 
Централана 

кухиња 
Неодређено 

53. Ибрима 

Пузо средње образовање Помоћни кувар 
Централна 

кухиња 
Неодређено 

54. Муамера 

Кураховић 
основно 

образовање 
Кафе 

куварица/сервирка 
Централна 

кухиња 
Одређено 
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55. Адела 

Коничанин 
основно 

образовање 
Техничар 

одржавања одеће 
Вешерај Неодређено 

56. Рабија 

Мујезиновић средње образовање спремачица Цео објекат Неодређено  

57. Сулејма 

Чапрић средње образовање 
Техничар 

одржавања одеће 
Вешерај  Неодређено 

58. Хасна Тутић 
средње образовање Спремачица Цео објекат Неодређено 

59. Аида 

Колашинац 
основно 

образовање 
Спремачица Цео објекат 

Неодређено 
 

60. Медина 

Хамзагић 
основно 

образовање 
Спремачица Цео објекат Неодређено  

61. Рахима 

Реџовић 
основно 

образовање 
Спремачица Цео објекат Одређено  

62. Алма Цамић 
средње образовање Спремачица Цео објекат Одређено  

63. Алида 

Кундаковић 
основно 

образовање 
Спремачица Цео објекат Одређено  

64. Стојановић 

Верица средње образовање Спремачица  Цео објекат одређено 

65. Јасна 

Мојсиловић средње образовање Спремачица  Цео објекат одређено 

66. Ханифа 

Бектовић средње образовање Спремачица  Цео објекат одређено 

67. Санела 

Бишевац средње образовање Спремачица  Цео објекат неодређено 

68. Пашовић 

Бисера средње образовање Спремачица  Цео објекат Одређено  

69. Јасмин 

Етемовић средње образовање 
Домар/мајстор 

одржавања 
Цео објекат Неодређено  

70. Фахрудин 

Биберовић средње образовање 
Домар/мајстор 

одржавања 
Цео објекат Неодређено  
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Име и презиме 
Врста стручне 

спреме 
Профил  Група 

Статус 
запослен

ог 

1. Суада 

Међедовић-

Муковић 

висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач –
руководилац 

радне јединице 
(„Дечја Радост“ и 

прва смена) 

Канц. ДВ. 
Д.Радост“ 

Неодређено 

2. Халима 

Саитовић 

висока стручна 
спрема –

Учитељски 
факултет 

Васпитач 
Млађа 

вас.гр.1 
Одређено* 

3. Марија 

Хусеиновић више образовање Васпитач 
Млађа 

вас.гр.1 
Неодређено  

4. Лејла 

Хајровић 
висока стручна 
спрема (4 год.) 

Васпитач  
Млађа 

вас.гр.1 
Одређено  

5. Валентина 

Раденковић 

висока стручна 
спрема –

Учитељски 
факултет 

Васпитач 
Млађа 

вас.гр.2 
Неодређено  

6. Игбала  

Богућанин 

Токовић  

висока стручна 
спрема (4 год.) 

Васпитач  
Млађа 

вас.гр.2 
Неодређено  

7. Оливера 

Савовић 

Нешовић 

висока стручна 
спрема (4 год) 

Васпитач 
Средња 
вас.гр 

Неодређено 

8. Зилха 

Тртовац 
висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач 
Средња 
вас.гр 

Неодређено  

9. Аземина 

Кришик 
висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач 
Средња 
вас.гр 

Неодређено  

10. Едиса 

Аземовић 
висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач 
Старија 
вас.гр 

Неодређено  

11. Нусрета 

Хаџибулић 
висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач 
 

Старија 
вас.гр 

Неодређено 

12. Зилха Шаћировић 
Учитељски факултет Васпитач 

Старија 
вас.гр 

Неодређено  

ДЕЧЈИ ВРТИЋ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ прва смена 
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13. Амела 

Бешировић 
висока стручна 
спрема (4 год) 

Васпитач 
Припремна
целодневн

и 1. 
Неодређено  

14. Самра 

Дражанин 

Зукорлић 

висока стручна 
спрема (4 год.) 

Васпитач 

Припремна 
цел.1 

Неодређено  

15. Хаџера 

Рагиповић 
висока стручна 
спрема-(3 год.) 

Васпитач 
Припремна 

цел.1 Неодређено 

16. Селма 

Црновршанин 
висока стручна 
спрема (3год.) 

Васпитач 
Припремна 

цел.2 Одређено  

17. Азра 

Суљовић 
висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач 
Припремна 

цел.2 Неодређено 

18. Муамера 

Пртинац 

висока стручна 
спрема –

филозофски 
факултет 

Васпитач 
Припремна 

цел. 2 
Неодређено 

19. Фахрија 

Курташиновић 
висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач 
Припремна 
–полуднев. 

Неодређено  

20. Рада 

Симовић више образовање Васпитач 
Припремна 
–полуднев. Неодређено 

21. Едина 

Ћоровић 
виша стручна 

спрема 
Васпитач 

Припремна 
–полуднев. Одређено* 

22. Сулејма 

Хусеиновић 

средње 
образовање- 
Медицинска 

школа 

Сарадник-мед. 
сестра за 

превентивну,здр
авствену 

заштиту и негу 

Канц. ДВ. 
Д.Радост“ 

Одређено* 

23. Љубица 

Бараћ 

средње 
образовање- 
Медицинска 

школа 

Медицинска 
сестра-васпитач 

Група беба 
(12-18 м) 

Неодређено  

24. Медина 

Прељевић 

средње 
образовање- 
Медицинска 

школа 

Медицинска 
сестра-васпитач 

Група беба 
(12-18 м) 

Неодређено  

25. Ајла 

Колашинац 
средње образовање- 
Медицинска школа 

Медицинска 
сестра-васпитач 

Група беба 
(12-18 м) 

Одређено  

26. Мина Маврић средње образовање- 
Медицинска школа 

Медицинска 
сестра-васпитач 

Млађа 
јаслена 

Одређено* 
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27. Ивана 

Вранић 

средње 
образовање- 
Медицинска 

школа 

Медицинска 
сестра-васпитач 

Млађа 
јаслена 

Неодређено 

28. Сандра 

Костић 

средње 
образовање- 
Медицинска 

школа 

Медицинска 
сестра-васпитач 

Средља 
јаслена 

гр.1. 
неодређено 

29. Лејла 

Салиховић 

средње 
образовање- 
Медицинска 

школа 

Медицинска 
сестра-васпитач 

Средља 
јаслена  

гр.1 
Одређено 

30. Хазера 

Мурселовић 

средње 
образовање- 
Медицинска 

школа 

Медицинска 
сестра-васпитач 

Средња 
јаслена гр. 

2. 
Неодређено  

31. Анђела 

Петровић 

средње 
образовање- 
Медицинска 

школа 

Медицинска 
сестра-васпитач 

Средња 
јаслена гр. 

2. 
Неодређено 

32. Весна 

Милошевић 

Радовић 

средње 
образовање- 
Медицинска 

школа 

Медицинска 
сестра-васпитач 

Старија 
јаслена 
група 

Одређено  

33. Есма 

Плојовић 

средње 
образовање- 
Медицинска 

школа 

Медицинска 
сестра-васпитач 

Старија 
јаслена 
група 

Неодређено  

34. Назифа 

Демировић 
основно 

образовање 

Техничар 
одржавања 

одеће 

Помоћна 
кухиња 

Неодређено  

35. Нулифера 

Гилић 
средње 

образовање 

Техничар 
одржавања 

одеће 

Помоћна 
кухиња 

Одређено* 

36. Муамера 

Маврић 
средње 

образовање 
Кафе куварица/ 

сервирка 
Помоћна 
кухиња 

Одређено* 

37. Банина 

Адемовић 
средње 

образовање 
Помоћни кувар 

Помоћна 
кухиња 

Неодређено  

38. Едина Укић основно 
образовање 

Техничар 
одржавања 

одеће 
вешерај Неодређено  

39. Гордана 

Тиосављевић 
средње 

образовање 
Спремачица Цео објекат Неодређено  

40. Мехдија Бишевац основно 
образовање 

Спремачица 
Цео објекат 

Неодређено  
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41. Евелина 

Халиловић 
основно  

образовање 
Спремачица 

Цео објекат 
Одређено* 

42. Станица 

Мутавџић 
средње 

образовање 
Спремачица 

Цео објекат 
Неодређено  

43. Гордана 

Поповић 
средње 

образовање 
Спремачица 

Цео објекат 
Неодређено  

44. Весна 

Ковачевић 
средње 

образовање 
Спремачица 

Цео објекат 
Неодређено  

45. Станимирка 

Ристовић 
основно 

образовање 
Спремачица 

Цео објекат 
Неодређено  

46. Суада Алић основно 
образовање 

Спремачица 
Цео објекат 

Одређено  

47. Рахела 

Торбић 
средње 

образовање 
Спремачица 

Цео објекат 
Одређено  

48. Бојана 

Хасановић 
средње 

образовање 
Спремачица  

Цео објекат 
Неодређено  

49. Муамер 

Феризовић 
други степен 
образовања 

Помоћни радник 
Цео објекат 

Неодређено  

50. Адел 

Бешировић 
средње 

образовање  
Домар /мајстор 

одржавања 

Цео објекат 
Одређено  

51. Емина 

Суљовић 
основно 

образовање 
Сервирка  

Цео објекат 
Одређено  

52. Емира Џан средње 
образовање 

Сервирка  
Цео објекат 

Одређено  

53. Коничанин 

Азра 
основно 

образовање 
Спремачица  

 
Цео објекат Одређено  

54. Шемсовић  

Емина Основно  Образовање  
Цео објекат 

Одређено  
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Име и 

презиме 
Врста стручне 

спреме 
Радно место Група 

Статус 
запосленог 

1. Ресмија 

Кораћ више образовање 

 Васпитач-
руководилац 

радне јединице 
(Дечја радост „ 
друга смена) 

Канц.ДВ. 
„Радост“ 

Неодређено 

2. Сенада 

Шеховић 

висока стручна  
спрема –

Учитељски 
факултет 

Васпитач 

Млађа васп. 

Група Неодређено  

3. Алмаса 

Бејтић 
висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач 
Млађа васп. 

Група 
Одређено  

4. Билсана 

Хаџић 
висока стручна 
спрема (4 год.) 

Васпитач 
Средња 
вас.гр.1. 

Одређено  

5. Маида 

Шабановић 
висока стручна 
спрема (4 год.) 

Васпитач 
Средња 
вас.гр.1. 

Одређено 

6. Алмаса 

Фејзовић 
висока стручна 
спрема (4 год.) 

Васпитач 
Средња 
вас.гр.2. 

Неодређено 

7. Аида 

Капетановић 
висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач  
Средња 
вас.гр.2. 

Одређено  

8. Суанита 

Блета 
висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач  
Старија 
вас.гр 

Одређено  

9. Албина 

Вејсиловић 
висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач 
Старија 
вас.гр 

Одређено 
 

10. Садија 

Шкријељ 

висока стручна 
спрема –

Учитељски 
факултет 

Васпитач 
ПП -

целодневни 
Неодређено 

11. Нермина 

Бајрамлић 

 
више образовање Васпитач 

ПП-
целодневни 

Одређено  

12. Бахрија 

Шаботић 

висока стручна 
спрема –

Учитељски 
факултет 

Васпитач 
ПП-

полудневни 
Неодређено 

13. Зухра Хаџић висока стручна 
спрема (3год.) 

Васпитач 
ПП-

полудневни 
Неодређено  

ДЕЧЈИ ВРТИЋ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ друга смена 
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14. Фатима 

Даздаревић Више образовање Васпитач  
ПП-

полудневни Неодређено  

15. Аида 

Бракмић Више образовање Васпитач  
ПП-

полудневни Неодређено  

16. Семра 

Суљовић 

Средње 
образовање- 
Медицинска 

школа 

Медицинска 
сестра-васпитач 

Група беба 
(12-18 мес.) 

Одређено  

17. Ајхана 

Међедовић 

Средње 
образовање- 
Медицинска 

школа 

Медицинска 
сестра-васпитач 

Група беба 
(12-18 мес.) 

Одређено  

18. Саима 

Дедић 

Средње 
образовање- 
Медицинска 

школа 

Медицинска 
сестра-васпитач 

Средња 
јаслена група 

Одређено  

19. Сумера 

Суводолац 

Средње 
образовање- 
Медицинска 

школа 

Медицинска 
сестра-васпитач 

Старија 
јаслена група 

Неодређено  

20. Елиса 

Шаботић 

Средње 
образовање- 
Медицинска 

школа 

Медицинска 
сестра-васпитач 

Старија 
јаслена група 

Одређено  

 

 

 

 

 

Име и презиме 
Врста стручне 

спреме 
Радно место група 

Статус 
запосленог 

1. Алма 

Кахровић Више образовање 

Васпитач-
руководилац 

радне јединице 
(„Наше дете“) 

Канц. 
Дв.“Наше 

дете“ 
Неодређено 

2. Суада 

Дедић 
висока стручна 
спрема (4 год.) 

васпитач 
Млађа врт. 

Гр.1 
Неодређено 

3. Марина 

Васовић 
висока стручна 
спрема (4 год.) 

васпитач 
Млађа врт. 

Гр.1 
Неодређено  

ДЕЧЈИ ВРТИЋ „НАШЕ ДЕТЕ“ 
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4. Сања 

Петровић 
висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач  
Млађа врт. 

Гр.1 
Одређено  

5. Смиља 

Раковић 
висока стручна 
спрема (4 год.) 

васпитач 
Млађа врт. 

Гр.2 
Неодређено  

6. Бинаса 

Лубура 
висока стручна 
спрема (4 год.) 

васпитач 
Млађа врт. 

Гр.2 
Неодређено  

7. Санела 

Хаџибулић 
висока стручна 
спрема (4 год.) 

Васпитач 
Млађа врт. 

Гр.2 
Одређено  

8. Виолета 

Лончаревић 
висока стручна 
спрема (4 год.) 

Васпитач 
Старија 
врт.гр. 1 

Неодређено  

9. Илда 

Зоранић 
висока стручна 
спрема (4 год.) 

Васпитач 
Старија 
врт.гр. 1 

Одређено  

10. Славица 

Вељовић 
висока стручна 
спрема (4 год.) 

Васпитач  
Старија 
врт.гр. 1 

Неодређено  

11. Неда 

Спасојевић 
висока стручна 
спрема (4 год.) 

Васпитач  
Старија 
врт.гр. 2 

Неодређено  

12. Фикрета 

Бејтовић 
висока стручна 
спрема (4 год.) 

Васпитач  
Старија 
врт.гр. 2 

Неодређено  

13. Рабела 

Спица 
висока стручна 
спрема (4 год.) 

васпитач 
Старија 
врт.гр. 2 

Одређено  

14. Мерима 

Даздаревић Више образовање васпитач 
Пп-

целодневни 
Неодређено 

15. Ана 

Профиловић 
висока стручна 
спрема (4 год.) 

васпитач 
Пп-

целодневни 
1 

Неодређено  

16. Маида 

Имамовић 
висока стручна 
спрема (4 год.) 

Васпитач  
Пп-

целодневни
1  

Одређено  

17. Алиса 

Кладничанин 

 

Високо образовање-
мастер 

Васпитач 
Пп-

целодневни
2 

Неодређено 

18. Радивојка 

Ратковић 
висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач  
Пп-

целодневни
2 

Неодређено 



Годишњи план рада Предшколске установе ''Младост'' Нови Пазар за радну 2018/2019. годину 

 

 

 
28 

 

19. Александра 

Цветић 
висока стручна 
спрема (4 год.) 

Васпитач . 
Пп-

целодневни
2 

неодређено  

20. Верица 

Димић 
висока стручна 
спрема (4 год.) 

васпитач 
Пп -

полудневни 
Неодређено  

21. Биљана 

Окошановић Више образовање васпитач 
Пп -

полудневни 
Одређено* 

22. Зијавера 

Хоџић 
висока стручна 
спрема (3 год.) 

васпитач 
Пп -

полудневни 
Неодређено 

23. Светлана 

Ковачевић 
висока стручна 
спрема (4 год.) 

васпитач 
Пп -

полудневни 
Неодређено 

24. Сенада 

Машовић Више образовање васпитач 
Пп -

полудневни 
Неодређено  

25. Суада 

Хоџић Више образовање васпитач 
Пп -

полудневни 
Неодређено 

26. Ивана 

Сретеновић 

Средње 
образовање- 

Медицинска школа 

Сарадник-
медицинска 

сестра за 
превентивну 
здравствену 

заштиту и негу 

Канц. ДВ. 
„Наше дете“ 

Неодређено 

27. Линда 

Колашинац 

Средње 
образовање- 

Медицинска школа 

Медицинска 
сестра-

васпитач 

Група беба 
1. (12-18 

мес.) 
Неодређено 

28. Есма 

Рустемовић 

Средње 
образовање- 

Медицинска школа 

Медицинска 
сестра-

васпитач 

Група беба 
1. (12-18 

мес.) 
Неодређено 

29. Алмаса 

Омеровић 

Средње 
образовање- 

Медицинска школа 

Медицинска 
сестра-

васпитач 

Група беба 
2. (12-18 

мес.) 
Одређено  

30. Лејла 

Арслановић 

Средње 
образовање- 

Медицинска школа 

Медицинска 
сестра-

васпитач 

Група беба 
2. (12-18 

мес.) 
Одређено  

31. Марица 

Лазић 

 

Средње 
образовање- 

Медицинска школа 

Медицинска 
сестра-

васпитач 

Млађа 
јаслена 
група 

Неодређено  

32. Емина 

Исовић 

Средње 
образовање- 

Медицинска школа 

Медицинска 
сестра-

васпитач 

Млађа 
јаслена 
група 

Неодређено 
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33. Санела 

Мушовић 

Средње 
образовање- 

Медицинска школа 

Медицинска 
сестра-

васпитач 

Средња 
јаслена 
група 

Одређено* 

34. Ивана 

Равић 

Средње 
образовање- 

Медицинска школа 

Медицинска 
сестра-

васпитач 

Средња 
јаслена 
група 

Неодређено  

35. Вера 

Ђоровић 

Средње 
образовање- 

Медицинска школа 

Медицинска 
сестра-

васпитач 

Старија 
јаслена 
група 

Неодређено 

36. Сибела 

Курташиновић 

Средње 
образовање- 

Медицинска школа 

Медицинска 
сестра-

васпитач 

Старија 
јаслена 
група 

Одређено  

37. Арабела 

Дедић 

Средње 
образовање- 

Медицинска школа 

Медицинска 
сестра-

васпитач 

Старија 
јаслена 
група 

Одређено 

38. Љубица 

Петровић 
Основно 

образовање 
Помоћни кувар 

Помоћна 
кухиња 

Неодређено  

39. Мубера 

Солаковић Средње образовање Помоћни кувар 
Помоћна 
кухиња 

Неодређено  

40. Гордана 

Илић Средње образовање Помоћни кувар 
Помоћна 
кухиња 

Неодређено  

41. Драгана 

Пајовић 

Маринковић 
Средње образовање сервирка 

Цео објекат 

Неодређено  

42. Данијела 

Павловић 
Средње 

образовање-  
спремачица 

Цео објекат 
Неодређено  

43. Мила 

Јелисијевић 
Средње 

образовање-  
спремачица 

Цео објекат 
Неодређено 

44. Мила 

Марић  Средње образовање   спремачица 
Цео објекат 

одређено 

45. Хадија 

Новалић 
Средње 

образовање-  
спремачица 

Цео објекат 
Неодређено 

46. Сања 

Мутавџић Средње образовање Спремачица 
Цео објекат 

Одређено  

47. Надица 

Дуњић 
Средње 

образовање-  
спремачица 

Цео објекат 
Одређено  
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48. Есад 

Рустић Средње образовање 
Домар/мајстор 

одржавања 

Цео објекат 
Неодређено  

49. Елведин 

Спахић 
Средње 

образовање-  
Домар /мајстор 

одржавања 

Цео објекат 
Одређено    

 

 

 

Име и презиме 
Врста стручне 

спреме 
Радно место група 

Статус 
запосленог 

1. Вера 

Стефановић 

висока стручна 
спрема –Учитељски 

факултет 

Руководилац 
радне 

једицице 
(„Пчелица“ ) 

Канц.ДВ. 
“Пчелица“ 

Неодређено 

2. Рејхана 

Фехратовић 

Бесничанин 

висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач 
Млађа 
врт.гр 

Неодређено 

3. Енеса 

Ибрахимовић 
висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач 
Млађа 
врт.гр 

Неодређено 

4. Селма Бакан висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач  
Средња 
врт.гр 

Одређено  

5. Санела 

Куртановић 
висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач 
Средња 
врт.гр 

Одређено 

6. Алма 

Смајовић 
висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач  
Старија 
врт.гр 

Одређено 

7. Фахрија 

Меховић 
висока стручна 
спрема (4 год.) 

Васпитач 
Старија 
врт.гр 

Одређено  

8. Ениса 

Бахтијаревић 

 

висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач 
ПП-

целодневни 
Неодређено  

9. Сумера 

Мустафић 
висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач  
ПП-

целодневни 
Неодређено  

ДЕЧЈИ ВРТИЋ “ПЧЕЛИЦА“ 
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10. Ениса 

Бајрамлић 
висока стручна 
спрема (4 год.) 

Васпитач 
Пп-

полудневни 
Неодређено 

11. Ирма Гицић висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач 
Пп-

полудневни 
Неодређено 

12. Зехра 

Сијарић 
висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач 
Пп-

полудневни 
Одређено  

13. Саида 

Мујовић 

Браховић  

висока стручна 
спрема –Учитељски 

факултет 
Васпитач 

Пп-
полудневни 

Неодређено 

14. Селма 

Шаћировић 
висока стручна 
спрема (4 год.) 

Васпитач  
Пп-

полудневни 
Одређено  

15. Раза 

Ибрахимовић 
висока стручна 
спрема (4 год.) 

Васпитач  
Пп-

полудневни 
Одређено  

16. Селвета 

Лотинац 
Средње образовање- 
Медицинска школа 

Сарадник - 
медицинска 

сестра за негу 
и превентивну 

здравствену 
заштиту и негу 

Канц.ДВ.“П
челица“ 

Одређено* 

17. Шејла 

Емровић 
Средње образовање- 
Медицинска школа 

Медицинска 
сестра-

васпитач 

Млађа 
јаслена  

Одређено  

18. Амина 

Коничанин 
Средње образовање- 
Медицинска школа 

Медицинска 
сестра-

васпитач 

Млађа 
јаслена  

Одређено  

19. Ирма 

Жирчанин 
Средње образовање- 
Медицинска школа 

Медицинска 
сестра-

васпитач 

Средња 
јаслена 

Неодређено  

20. Мирела 

Чашић 
Средње образовање- 
Медицинска школа 

Медицинска 
сестра-

васпитач 

Средња 
јаслена 

Неодређено  

21. Берина 

Љајић 
Средње образовање- 
Медицинска школа 

Медицинска 
сестра-

васпитач 

Старија 
јаслена  

Неодређено  

22. Сабахета 

Мртиновић 

 

Средње образовање- 
Медицинска школа 

Медицинска 
сестра-

васпитач 

Старија 
јаслена 

Одређено  

23. Светлана 

Печенковић Средње образовање 
Помоћни 

кувар 
Цео објекат Неодређено  
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24. Мирела 

Качар Средње образовање 
Помоћни 

кувар 

Цео објекат 
Неодређено  

25. Џенана 

Ходовић 
Основно 

образовање 
сервирка 

Цео објекат 
Одређено  

26. Суада 

Зукорлић 
Основно 

образовање 
Спремачица 

Цео објекат 
Одређено  

27. Садета 

Исламовић Средње образовање Спремачица 
Цео објекат 

Одређено  

28. Муамера 

Тафиловић Средње образовање спремачица 
Цео објекат 

Одређено  

29. Санија 

Доловац Основно образање спремачица 
Цео објекат 

Неодређено  

30. Фикрет 

Дуљевић Средње образовање 
Домар/мајстор 

одржавања 

Цео објекат 
Неодређено  

31. Демир 

Салиховић Средње образовање- 
Домар/мајстор 

одржавања 

Цео објекат 
Одређено  

 

 

 

Име и презиме 
Врста стручне 

спреме 
Профил група 

Статус 
заспосленог 

1. Улфета 

Хоћанин 

висока стручна 
спрема –Учитељски 

факултет 

Руководила
ц радне 

јединице 

Канц. Дв.Абу 
Даби“ 

Неодређено 

2. Ајла 

Ћилерџић 
висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач Млађа врт.гр Неодређено  

3. Адела Фетић висока стручна 
спрема (3год.) 

Васпитач Млађа врт.гр Неодређено 

4. Аида 

Јашаревић 
висока стручна 
спрема (3год.) 

Васпитач 
Средња 
врт.гр 

Неодређено 

5. Белма 

Зорнић 
висока стручна 
спрема (4 год.) 

Васпитач 
Средња 
врт.гр 

Неодређено  

ДЕЧЈИ ВРТИЋ „АБУ ДАБИ“ 
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6. Селма 

ХакићХануша 
висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач 
Старија 
врт.гр. 

Неодређено 

7. Амела 

Нумановић 
висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач 
Старија 
врт.гр. 

Неодређено  

8. Азра 

Салковић 
висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач  
ПП-

целодневни 
Неодређено  

9. Аида 

Реџеповић 

Нухамбашић  

висока стручна 
спрема (3год.) 

Васпитач 
ПП-

целодневни 
Неодређено  

10. Жаклина 

Зиљкић Више образовање Васпитач 
ППП-

полудневни 
Неодређено 

11. Суада 

Даутовић 
висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач 
ППП-

полудневни 
Неодређено  

12. Аиша 

Тртовац 

Средње 
образовање- 

Медицинска школа 

Медицинска 
сестра-

васпитач 

Млађа 
јаслена 

Одређено  

13. Нејла 

Дуревић 

Средње 
образовање- 

Медицинска школа 

Медицинска 
сестра-

васпитач 

Млађа 
јаслена 

Одређено  

14. Хариса 

Лотинац 

Средње 
образовање- 

Медицинска школа 

Медицинска 
сестра-

васпитач 

Мешовита-
средња 
старија 

Одређено  

15. Шејла 

Хајровић 

Средње 
образовање- 

Медицинска школа 

Медицинска 
сестра-

васпитач 

Мешовита-
средња 
старија 

Одређено  

16. Хасима 

Бишевац 
Средње 

образовање-  

Техничар 
одржавања 

одеће 
Вешерај  Неодређено  

17. Зинета Кецап Средње 
образовање 

сервирка 
Цео објекат 

Неодређено 

18. Хајрија 

Бихорац Основна школа спремачица 
Цео објекат 

Одређено  

19. Мирсана 

Брулић 
Средње 

образовање 
спремачица 

Цео објекат 
Одређено  

20. Самир Личина Средње 
образовање 

Домар/мајстор 
одржавања 

Цео објекат 
Неодређено  
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Име и презиме 
Врста стручне 

спреме 
Радно место 

Издвојено 
одељење 

Статус 
запосленог 

1. Емина Јејна Виша стручна 
спрема 

Васпитач Селаковац  неодређено 

2. Мерсета 

Зоранић 
висока стручна 
спрема-мастер 

Васпитач Селаковац  неодређено 

3. Јасмина 

Мујковић 
Виша стручна 

спрема 
Васпитач Селаковац  одређено* 

4. Аида 

Каралић 
висока стручна 
спрема (4год.) 

Васпитач Селаковац  неодређено 

5. Суада 

Дупљак 
висока стручна 

спрема 
Васпитач Селаковац  неодређено 

6. Магбула 

Коца 
висока стручна 
спрема (3год.) 

Васпитач Себечево неодређено 

7. Азра 

Хасановић 
висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач Пожега  неодређено 

8. Љубна 

Агушевић 
висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач Багри неодређено 

9. Алиса 

Куртовић 
висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач Беле воде Неодређено  

10. Лејла 

Угљанин 
висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач 
Осаоница Одређено  

11. Ајсела Папић висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач  
Мухово Одређено  

12. Ена Новалић висока стручна 
спрема (4 год.) 

Васпитач  
Буче Одређено  

13. Елма Дедић висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач 
Мур Неодређено  

14. Суада Кадрић висока стручна 
спрема (3 год.)-  

Васпитач 
Мур Одређено  

15. Нафија Лотинац висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач 
Мур Одређено  

ВАСПИТНЕ ГРУПЕ ВАН СЕДИШТА 
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16. Селма 

Бихорац 
висока стручна 
спрема (3год.) 

Васпитач Мур Одређено  

17. Сенка 

Милутиновић Више образовање Васпитач  Лукаре Неодређено  

18. Елма 

Дрековић 
висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач  Лукаре Неодређено  

19. Нермин 

Горуждић 
висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач  Комиње Неодређено  

20. Азра Зуковић 

Хајдарпашић 
висока стручна 
спрема (3 год.) 

васпитач  Трнава Одређено  

21. Индира 

Пружљанин 
висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач  Трнава Одређено  

22. Аниса 

Јеребичанин 
висока стручна 
спрема (4 год.) 

Васпитач 
Жуњевиће
/Грубетиће 

Одређено  

23. Данијела 

Радановић 
висока стручна 
спрема (4 год.) 

Васпитач 
ОШ.“Меша 
Селимовић

“ 
Неодређено  

24. Сабина 

Мекић 

висока стручна 
спрема –Учитељски 

факултет 
Васпитач 

ОШ.“Меша 
Селимовић

“ 
Неодређено 

25. Верица 

Чорбић 
висока стручна 
спрема (4 год.) 

Васпитач  
ОШ.“Меша 
Селимовић

“ 
Неодређено  

26. Милина 

Милановић 
висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач  Дежева  Одређено  

27. Џенана 

Ћосовић 
висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач  Дежева Одређено   

28. Зухра 

Жирчанин 
висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач  Блажево Одређено  

29. Даница 

Мојсиловић  
висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач  Ковачево Одређено  

30. Андријана 

Танасковић 
висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач  
Врановина

/Витош 
Одређено  

31. Душанка Пантелић висока стручна 
спрема (4 год.) 

Васпитач 
Новопазарс

ка бања 
Неодређено 
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32. Фариса 

Фетаховић 
висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васптаич  
Дечје 

одељење 
З.центра 

Неодређ. 

33. Фатима 

Батиловић  

висока стручна 
спрема –

филозофски 
факултет 

Васпитач  
одељење 
ОРЛ З.Ц. 

Неодређ. 

34. Мевлида 

Лековић  
висока стручна 
спрема (4 год.) 

Васпитач  
Одељење 
хирургије 

З.Ц. 
Неодређено  

35. Амина 

Мујковић 
висока стручна 
спрема (3 год.) 

Васпитач  
Завод 

Новопазарс
ка бања 

Одређено  

 
Напомена: Одређено * означава раднике који раде дуги низ година а чији статус је још увек у фази 
решавања 
 

 
 

Име и презиме Врста стручне спреме Радно место 
Статус 

заспосленог 

1. Ајсела Ћатовић Средња стручна спрема Спремачица Одређено  

2. Алма Љајић Високо образовање 
 (3 год.) 

Васпитач Неодређено 

3. Едита 
Радетинац средње образовање Спремачица  Одређено  

4. Данка 
Ранитовић 

Високо образовање 
 (3 год.) 

Васпитач  Неодређено  

5. Јелана Палибрк Више образовање-средња 
медицинска школа 

Васпитач  Неодређено  

6. Саџида 
Батиловић 
Пепић 

средње образовање-
средња медицинска 
школа 

Медицинска 
сестра-васпитач 

Неодређено    

7. Мерсиха Љајић-
Лесичњак 

Високо образовање  
(4 год.) 

Васпитач Неодређено  

8. Селма 
Беловођанин 

Високо образовање  
(3 год.) 

Васпитач  Неодређено  

9. Ивана 
Мутавџић 

Средње образовање-
средња медицинска 
школа 

Медицинска 
сестра-васпитач 

одређено * 

Запослене које се налазе на породиљском одсуству и одсуству ради неге 
детета 
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10. Елведина 
Мартиновић 

Средње образовање-
средња медицинска 
школа 

Медицинска 
сестра-васпитач 

Неодређено  

11. Азра Маврић 
Куртановић 

Високо образовање 
 (3 год.) 

Васпитач Одређено  

12. Санела Цурић Високо образовање  
(3 год.) 

Васпитач Одређено  

13. Мирзета 
Делимеђац 
Кораћ 

Високо образовање 
(4год.) 

Секретар Неодређено  

14. Мерсиха 
Нушевић 

Високо 
образовање(3год.) 

Васпитач Неодређено 

15. Мерсиха 
Нокшић 

висока стручна спрема 
(3 год.) 

Васпитач Неодређено 

16. Марина Васовић висока стручна спрема 
(3 год.) 

Васпитач 
Неодређено 

17. Маида 
Имамовић 

висока стручна спрема 
(3 год.) 

Васпитач 
Одређено 

18. Алибашић 
Самира 

висока стручна спрема 
(3 год.) 

Васпитач  
Неодређено  

19. Цурић Санела Високо образовање 
(4год.) 

Васпитач  
Одређено  

20. Јасмина Лукач 
Средње образовање-
средња медицинска 
школа 

Медицинска 
сестра-васпитач Одређено  

21. Прељевић Н. 
Медина 

Средње образовање-
средња медицинска 
школа 

Медицинска 
сестра-васпитач Одређено  

22. Никшић Лемана  висока стручна спрема 
(3 год.) 

Васпитач  
Неодређено  
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Трајање радног времена запослених утврђује Закон о раду у чл.50, и износи 40 часова 

недељно, ако законом није другачије одређено. 

 Одредбом чл.137.ст.1.Закон о основама система образовања и васпитања 

(“Сл.гласник РС”, бр.72/09, 52/11 и 55/13), прописано је да свакерадне године директор 

решењем утврђује статус у погледу рада са пуним или непуним радним временом, на 

основу програма образовања и васпитања и годишњег плана рада, као и других облика 

непосредног васпитно-образовног рада са децом, а ст.2.истог члана, прописано је да 

статус запосленог са непуним радним временом има васпитаaч и стручни сарадник који 

је распоређен за део прописане норме свих облика непосредног рада са децом. 

 Сходно наведеном, решењем директора утврђује се статус запосленом са 

пуним или непуним радним временом. 

 Одредбом чл.136.ст.2.Закона о основама система образовања и 

васпитања, прописано је да структуру и распоред обавеза наставника, васпитача и 

стручног сарадника у оквиру радне недеље утврђује установа Годишњим планом рада. 

 

 

 

 

 

Подела група и остала задужења 

Структура 40 часовног радног времена директора 

Активност Број 

сати 

Програмирање и планирање , документациони рад 4 сата 

Педагошко-инструктивни рад:праћење реализације неге и ВО рада и  

унапређивање ВО праксе;руковођење активом стручних сарадника; 

учешће у раду стручних већа и актива 

4 сата 

Организација рада у установи: организација и учешће у раду стручних  

органа установе; вођење и организација Колегијума пословодства и  

Педагошког колегијума, актива-васпитача, актива медицинских сестара, 

превентивних сестара,стручних сарадника и делегирање задатака 

 

 

20 сати 

Аналитички рад:анализа и рад на изради Извештаја о раду установе, 

Извештаја о раду директора, Годишњег плана рада у свим деловима, а посебно 

праћење и проучавање мера за рационализацију иунапређење пословања 

 

5 сати 

Сарадња са: другим предшколскимм установама;органима општинске управе, 

Школском управом; Министарством просвете, Јавним предузећима  и и 

установама, средствима информисања и др. 

 

5 сати 

Стручно усавршавање 2 сата 

                                                         УКУПНО 40 сати 
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Структура и распоред обавеза у оквиру  40-часовне радне недеље 

руководиоцарадне јединице 

 

 

Задаци и структура послова Број 

сати 

 

Планирање и припрема рада 4сати 

Непосредна организација васпитно-образовног рада 6сати 

Рад на стварању оптималних услова за психофизички развој деце и 

васпитно-образовни рад 

4 сати 

Праћење и усмеравање деце 4 сата 

Праћење остваривања програма неге и васпитно-образовног рада 4 сата 

Сарадња са директором, секретаром и стручним сарадницима 1 сата 

Рад у стручним органима( ВОВ, активима и тимовима) 2 сата 

Стручно усавршавање 3 сата 

Сарадња са родитељима/старатељима 3 сата 

Сарадња са образовним институцијама 2 сата 

Вођење педагошке документације 2 сата 

Непосредан рад у васпитним групама и реализација васпитно-образовног 

рада 

5 сати 

УКУПНО 40 сати 

Структура 40 часовног радног времена помоћника директора 
 

 
Активност Број  

сати 

Рад на распоређивању кадрова по објектима Установе 10 сата 

Рад у стручним органима, организовање и праћење стручног усавршавања,  

праћењеваспитно-образовног рада на нивоу објеката Установе 

8 сати 

Сарадња са породицом, информисање и препознавање потреба родитеља  

са циљем успешније сарадње 

7 сати 

Сарадња са службом аналитике и ажурирање уплата, праћење и  

евидентирање долазности деце у објектима Установе 

 

6  сати 

Организација сарадње са друштвеном средином (летовање, зимовање, 

манифестације) 

 

5  сати 

Стручно усавршавање 2  сата 

Вођење документације 2  сата 

 УКУПНО 40  сати 
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         Активност          Педагог Психолог 

Непосредан рад стручног сарадника:  

-рад на стварању оптималних услова за психофизички  

развој деце и организовање васпитно-образовног рада; 

-педагошко-инструктивни рад са васпитним особљем, 

-праћење и усмеравање развојадеце, 

-праћење остваривања програма неге и ВО рада 

-рад на унапређивању васпитно-образовне праксе, 

-рад са родитељима/старатељима деце 

 

 

 

 

30 сати 

 

 

 

 

30 сати 

Припрема за рад и вођење педагошке документације 3 сата 3 сата 

Рад у стручним органима (ВОВ, активима и тимовима) 2 сата 2 сата 

Сарадња са друштвеном средином 1 сат 1 сат 

Стручно усавршавање  2 сата 2 сата 

Креирање и реализација ВО програма, ИОП-а 1 сат 1 сат 

Културна и јаван делатност 1 сат 1 сат 

УКУПНО 40 сати 40 сати 

 
Структура и распоред обавеза васпитног особља 

 

Задаци и структура 
послова 

Васпитачи у 
полудневном 

боравку 

Васпитачи у 
целодневном 

боравку 

Медицинске 
сестре-

васпитачи 
Непосредан рад са децом 20 30 30 
Припрема и планирање  

рада 
3 2 2 

Рад у стручним органима 
(ВОВ, активима и 

тимовима) 
1 1 1 

Сарадња са породицом 2 2 2 
Стручно усавршавање 2 1 1 

Сарадња са друштвеном 
средином 

2 1 1 

Културне и јавне 
делатности 

1 1 1 

Вођење педагошке 
документације 

2 1 1 

Ангажовање у 
целодневном боравку у 

току године 
5 / / 

Праћење и 
документовање развоја 

напредовања детета 
(ИОП-а) 

2 1 1 

Укупно 40 часова  40 часова  40 часова  

Структура 40-часовне радне недеље стручних сарадника 
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Структура и распоред обавеза у оквиру  40-часовне радне недеље сарадника - 

медицинске сестре за превентивну здравствену заштиту и негу 

 

 

 

 

Структура и распоред обавеза у оквиру  40-часовне радне недеље  

дефектолога васпитача 

 

Задаци и структура послова Број сати 

 

Планирање и програмирање ВОР 4сати 

Рад са васпитачима 2 сата 

Непосредан рад са децом (у развојној групи) 20 сати 

Рад са родитељима/старатељима 4сата 

Рад са директором, стручним сарадницима и пратиоцем детета 2 сата 

Сарадња са директором, секретаром и стручним сарадницима 2 сата 

Сарадња са надлежним установама, организацијама и јединицама 

локалне самоуправе 

3сата 

Стручно усавршавање 1 сата 

Вођење документације 2 сата 

УКУПНО 40 сати 

 

Задаци и структура послова Број сати 

Планирање и програмирање рада 5 сати 

Организација васпитно-образовног рада 4 сати 

Рад на стварању оптималних услова за психофизички развој деце и 

васпитно-образовни рад 

4 сати 

Вођење евиденције о здравственом стању деце по васпитним 

групама у објекту. 

3 сата 

Праћење остваривања програма неге и васпитно-образовног рада  4 сата 

Организовање санитарних прегледа запослених и свих врста 

прегледа деце на боравку у установи 

3 сата 

Вођење педагошке документације 2 сата 

Организација и реализација хигијенизације објекта 3 сата 

Сарадња са директором, секретаром и стручним сарадницима 2 сати 

Рад у стручним органима 2 сати 

Стручно усавршавање 3 сати 

Сарадња са родитељима/старатељима 3 сати 

Сарадња са лекарима и здравственим институцијама 2 сати 

УКУПНО 40 сати 
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Према подацима добијеним од стручних служби из Републичког завода за 

статистику Нови Пазар, број деце узраста, потенцијалних корисника наших услуга на 
територијиградаНовог Пазара у 2017/2018 године је9094 деце узраста од једне до 
шест и по година. 

 
 

 

ГРАД 

НОВИ ПАЗАР 

 

 

                    У З Р А С Т  
 
Укупан број  

деце 
1-3 год. 3-5,5 год. 5,5-6,5 год 

Нови Пазар 

 
4461 3080 1553 9094 

Обухват деце у 

процентимаПУ„Младост“ 
17,7% 18,9% 84,4% 30,8% 

 
У табели је приказан и обухват деце у процентима у свим нашим вртићима, што 

можемо констатовати према приказаним подацима да је овај број веома мали у односу на 

целокупан број деце у нашем граду и околини. 

 
 
 

 

 

Формирању васпитних група претходило је расписивање конкурса за пријем деце у 

установу за радну 2018/2019.годину, за похађање целодневног боравка и припремног 

предшколског програма који је текао маја месеца 2017.године. Пријем деце је обављен 

комисијски (по утврђеним критеријумима и бодовима утврђеним за прављење ранг листе), 

почетком јуна. Број деце чији је статус уписа на чекању је : деца узраста до 3 године-175 и 

деца узраста од 3-5,5 је 163. Поред овог броја постоји и велики број родитеља који нису 

предали документацију а свакодневно долазе да се информишу.  

 

Морамо да констатујемо да и поред отварања два нова објекта у року од четири 

године, још увек постоји листа деце која су на чекању јер капацитет установе није 

довољан за све заинтересоване родитеље за смештај деце, посебно најмлађих годишта. 

Упис деце у припремни предшколски програм на четири сата је трајао током маја 

Потребе деце и породице 

УКУПАН БРОЈ ДЕЦЕ У ГРАДУ 

Бројно стање по групама 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 
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2018.године а други уписни рок  од 15. до 26. августа 2018. године. Уписано је 646 деце у 

34 групе полудневног боравка у седишту и 289 деце целодневног боравка у Установи. Ван 

установе је уписано 461 деце у 39 васпитних група. Често се дешава да се деца из 

сиромашних ромских насеља као и деца са сметњама у развоју  појављују и касније током 

септембра па и читаве године. Сва деца се уписују без обзира када се појаве. 

 

Ове године формираноје60 група целодневног боравка (деца узраста од 12 месеци до 6,5 

година) и 83групе у полудневном боравку у којима се реализује четворочасовни 

припремни предшколски програм, од чега је ван седишта установе 39 група.Укупан број 

деце која ће користити услуге установе је 2835. Следи табеларни приказ броја деце 

обухваћене у полудневном и целодневном боравку као и броја деце и група у којима се  

обавља ВО рад на различитим језицима. 
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Преглед броја деце обухваћених целодневним и полудневним боравком по годинама узраста на почетку радне 2018/19.године 

ОБЈЕКАТ 

Целодневни  облик  рада Полудневни 

обликрада 

5,5-6,5 год. 

Развојна 

група 

 

Болничке 

групе 

 

УКУПНО  

      1-3год. 

 

 3-5,5 год. 

 

5,5-6,5год. (ппп ) 

број 

група 

број 

деце 

број 

група 

број 

деце 

број 

група 

број 

деце 

број 

група 

број 

деце 

број 

група 

број 

деце 

број 

група 

број 

деце 

број 

група 

број 

деце 

ДВ 

„МЛАДОСТ`` 

 

7 

 

159 

 

7 

 

249 

 

3 

 

70 

 

7 

 

131 

 

1 

 

5 

 

 

 

 

 

25 

 

596 

 

ДВ „ДЕЧЈА 

РАДОСТ“ 

-прва смена 

5 110 4 175 2 61 5 94      

17 

 

440 

ДВ „ДЕЧЈА 

РАДОСТ“ 

Друга смена 

3 38 4 97 1 31 5 92      

13 

 

258 

ДВ“НАШЕ  

ДЕТЕ“ 

5 133 4 155 2 77 7 137     18 502 

ДВ 

“ПЧЕЛИЦА“ 

3 56 3 123 1 35 7 124     14 342 

ДВ 

“АБУ ДАБИ“ 

2 24 3 60 1 15 3 68     9 167 

ППП ван  

седишта 

      39 461     39 461 

Болничка гр 

Новопазарска бања 

          1 8 1 8 

Болничка гр 

Здрав.цент 

          3 47 3 47 

 

УКУПНО 

25 520 27 859 10 289 73 

 

1107 1 5 4 55 140 2835 

УКУПНО ППП 

У СЕДИШТУ 
Ппп у седишту 34 група, 646деце 

Ппп у седишту 10 целодневних група 289 деце 

Ппп ван седишта – 39 група, 461 деце 

Укупан бр.деце у целодневном боравку – 1668 

УКУПНО ППП Укупно предшколаца у Установи 83 групе – 1.396 деце 
УКУПНО У 

УСТАНОВИ 
Број група – 140 

Број целодневних група – 62 

Број полудневних група- 73 

Број деце – 2835 

Број деце у седишту-2374 

Број деце ван седишта-461 
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ОБЈЕКТИ 

Бр. група 
 на српком 

Број 
деце 

Бр.група на 
босанском 

Бпој 
деце 

Мешовита Број 
деце 

Укупан 
бр.група 
 

Укупан 
бр.деце 

ДВ.“Младост“ 6 120 4 63 / / 10 201 

ДВ.“Дечија радост 
“прва смена 

3 73 4 82   7 155 

ДВ.“Дечија радост“друга смена 3 55 2 37 1 31 6 123 

ДВ.“Наше дете“ 7 169 2 45   9 214 

ДВ.“Пчелица“ 3 36 4 74 1 35 8 159 

ДВ.“Абу Даби“ 2 41 2 42   4 83 

ОШ.“Меша Селимовић“ 3 54     3 54 

Селаковац   5 108   5 108 

Себечево   1 17   1 17 

Пожега   2 26   2 26 

Лукаре   1 13 1 13 2 26 

Мур   4 68   4 68 

Комиње 1 5     1 5 

Трнава 1 20 1 23   2 43 

Дежева 2 18     2 18 

Постење 1 9     1 9 

Шароње 1 4     1 4 

Осаоница 1 6     1 6 

Беле воде 1 7     1 7 

Багри 1 9     1 9 

Витош 1 3     1 3 

Врановина 1 3     1 3 

Врбасиће   1 3   1 3 

Мухово 1 5     1 5 

Жуњевиће/Грубетиће 2 9     2 9 

Ковачево 1 6     1 6 

Кузмичево 1 6     1 6 

Буче 1 6     1 6 

Крће   1 6   1 6 

Вучиниће 1 4     1 4 

Н.бања 1 6     1 6 

УКУПНО 46 711 34 606 3 79 83 1396 
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ОБЛИЦИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

  

 

 

Сва деца имају, по конвенцији УН-а, право на васпитање и образовање, здравствену 

заштиту и социјалну равноправност. Друштво је у обавези да предшколском детету 

обезбеди средину која ће задовољавати дечје потребе и пружити прилику да оствари право 

на : васпитање, образовање, здравствену и психолошку заштиту.  

Организованим активностима, посебним планом рада, игром, дете стиче одређено знање, 

проширује искуство, развија своје интелектуалне, физичке, емоционалне и социјалне 

могућности, развија толерантност, упознаје себе и своје вредности (рад на дечијем 

самопоштовању). 

 

              Наравно да велику улогу у васпитању детета има породица са свим својим 

карактеристикама, али не може ни најбоље организована породица да задовољи све 

потребе и испуни све захтеве који произилазе из његовог развоја, самим тим што је 

породично васпитање различито. 

Педагошки организовано васпитање у овом периоду је од велике важности и односи се на 

развој целокупне дететове будуће личности, правилан развој интелектуалних и 

психофизичких способности и самим тим представља веома важан део у целокупном 

систему његовог васпитања и образовања. 

Основни циљ васпитања предшколског узраста је да, осим што обезбеђујењегово здраво 

одрастање,  допринесе правилном физичком,интелектуалном, моралном и естетском 

васпитању.  

 

Полазећи од тог циља, сматрамо следеће задатке основним смерницама: 

- унапређивање дечјег здравља кроз физички развој, као и усвајањем хигијенских 

и културних навика, 

- израдњом елемената моралности: љубав према родитељима, другу, развој осећаја 

за колектив, да дели и да се игра са својим вршњацима, стицање радних навика, 

поштовањем рада других,развија толерантност усклађивањем својих интереса са 

интересима других,да зна да се избори за своје место међу вршњацима, 

- утицај на развој ума кроз посматрање,пажњу,памћење,мисаоне 

способности,неговање говора,богаћење речника и културе изражавања и сл. 

- развој маште и стваралаштва кроз покрет,песму, ликовно изражавање и сл. 

          Ми, као посебно организована предшколска установа треба да својим 

садржајем,организацијом и начином рада, у сарадњи са породицом као основном ћелијом 

друштва, и средином у којој делујемо, утичемо на општи физички развој детета, 

подстичемо развој његових интелектуалних способности, омогућимо стицање знања о 

природи, животу и раду људи, обогаћујемо дечје искуство, радимо на формирању његовог 

моралног лика, подстичемо смисао за естетско изражавање.  

Несумњиво је да предшколска установа има велику улогу у припреми деце за школу.  
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 Редовни облици васпитно – образовног рада: 

 

1. Рад са децом до 3 године,  

2. Рад са децом од 3 године до укључивања у програм припреме за школу, 

3. Припремни предшколски програм 

4. Рад са децом са сметњама у развоју – инклузија и интеграција, 

5. Рад са децом у болничким групама. 

 

 Додатни облици рада: 

Допуну редовних програмских активности у раду са децом чине додатни и периодични 

програм који се организују у установи. Ови програм се реализују самостално у оквиру 

Установе и у сарадњи са одређеним институцијама. Значај ових програма је вишеструк, 

пре свега за подстицај дечјег развоја, проширење искуства у одређеним сегментима 

сазнања, богаћење активности конкретним садржајима.  

Рађени су бројни пројекти који ће се наставити у вртићима ПУ"Младост" са уже 

дефинисаним циљевима као што је : подстицање емоционалне стабилности, развијање 

аутентичног дечјег израза у појединим областима рада, подстицање дечје креативности 

кроз ликовне и музичке активности, развој способности, учење језика средине и развијање 

позитивног односа према природи.У овој школској години планиране су Драмске 

играонице 

 

План рада Драмске играонице 

Област рада Задаци 
Динамика 

реализације 

1. Програмирање и планирање 

 Учешће у изради Годишњег 

плана рада и Предшколског 

програма ПУ 

VI, VII, IX 

2. Педагошко инструктивни рад 

 У сарадњи са васпитним 

особљем евидентирати даровиту 

децу 

 Индивидуална помоћ у раду са 

даровитом децом 

 Помоћ васпитном особљу око 

одабира текстова и сценске 

поставке проредби и представа 

на нивоу вртића и васпитних 

група 

 Реализација актива „Драмске 

активности са даровитом децом“ 

 

током рада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 
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■ Повремени облици рада 

 

           Планирају се излети свих васпитно образовних група и то у погодном временском 

интервал као стална активност током целе радне године. За место одласка су планирана 

облизња места како деца неби много времена проводила у путу. Излети су планирани у 

јесењем и пролећном термину. 

Допуну редовних програмских активности који се организују у установи у раду са децом, чине 

посебни и повремени програми. 

3. Позоришне представе 

 Рад на припреми и реализацији 

Новогодишње представе 

 Рад на припреми и реализацији 

представе за фестивал драмског 

стваралаштва васпитача 

 Контакт програм на тему 

„Другарство“ за децу свих група 

Организовање и реализација 

гостојућих представа 

XII; XII 

 

 

 

IV; V 

 

III 

 

 

 

XI; IV 

Културне и  

јавне манифестације 
 

Учешће у планирању и 

реализацији културних и јавних 

манифестација: 

•Дечија недеља 

•Светски дан детета 

• Обележавање 8. Марта 

•Дан пролећа 

•Дан установе 

•Дан планете Земље  

•Завршна приредба 

X 

XI 

I 

III 

III 

IV 

IV 

III; IV; V; VI 

Рад у библиотеци 
 

 Помоћ студентима и васпитном 

особљу око избора стручне 

литературе 

 Вођење евиденције о издатим 

књигама 

 

током године 

 

 

 

 

 

 

Стручно усавршавање 
 

 Праћење стручних веча и актива 

 Посета предавањима, трибинама 

и стручним скуповима у граду 

 Учешће у раду Удружења 

васпитача 

 Праћење новије стручне 

литературе 

 Размена искустава са 

васпитачима из других градова 

 Сарадња са установама у 

култури града Новог Пазара 

 

током године 
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           Значај ових програма је вишеструк,пре свега за подстицај дечјег развоја,проширење 

искуства у одређеним сегментима сазнања, богаћење искуства са конкретним 

садржајима,развој стваралаштва и социјализација.Свакодневни васпитно-образовни рад са 

децом предшколског узраста подразумева равномерносмењивање активности,одмора и 

рекреације.поред редовних,свакодневних рекреативних активности,свакодневних 

рекреативних активности, обавезног боравка на ваздуху,Установа ће организовати и друге 

облике одмора и рекреације у складу са интереовањем деце и родитеља: 

              Једнодневни излети-дестинација за реализацију једнодневног излета бићеодржана на 

седници Савета родитеља, а односи се на ближу околину Установе сходно потребама и 

могућностима деце предшколског узраста, у терминима јесен-пролеће. Садржај излета биће 

дефинисан на стручним активима васпитача. Извештај са излета васпитачи ће доставити 

руководиоцу Установе. 

 

           Због великог интересовања деце и родитеља за традицију и народно стваралаштво, 

фолклора  планиран је краћи васпитно-образовни програм фолклора за децу у нашој Установи. 

  

          Циљ програма је допринети свестраноом развоју коришћењем богатих материјалних и 

духовних извора траадицијске културе као и развијати код детета  осећај припадности 

властитој култури и традицији  указивањем на вредности фолклорног наслеђа средине и 

Региона у којем у којем живимо. 

Основно обележје овог програма је хуманистички развојни приступ. Нагласак је на усвајању 

садржаја кроз покрет,плес и песму; Методе усвајања садржаја овог програма су имитативна 

игра, испробавање и страживање учење путем модела, игре улога. 

 

 

План рада Фолклорне секције 
 

Област 

рада 

 

Задаци 
Динамика 

реализације 

Носиоци и 

реализатори 

активности 

Програмирање 

и планирање 
 

Учешће у изради 

Годишњег плана рада и 

Предшколског програма 

ПУ 

VI, VII, IX 

ПП служба  

Педагошко 

инструктивни 

рад 
 

У сарадњи са васпитним 

особљем евидентирати 

даровиту децу 

Индивидуална помоћ у раду 

са даровитом децом 

Помоћ васпитном особљу око 

одабира поставке проредби и 

на нивоу вртића и васпитних 

група 

Реализација актива 

„Фолклорне секције 

 

IX 

 

 

Током године 

 

 

II 

ПП служба 

Рад на припреми и 

реализацији Новогодишње 

представе 

XII; XII 

 

IV; V 

ПП служба 
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Рад на припреми и 

реализацији представе за 

фестивал фолкорног 

стваралаштва васпитача 

Контакт програм на тему 

„Другарство“ за децу свих 

група 

Организовање и реализација 

гостојућих представа  

 

III 

 

XI; IV 

Културне и 

јавне 

манифестације 
 

Учешће у планирању и 

реализацији културних и 

јавних манифестација: 

 Дечија недеља 

 Светски дан детета 

 Прослава 8. Марта 

 Дан пролећа 

 Дан града 

 Дан установе 

 Дан планете Земље 

 Завршна приредба 

 Дани дечјег фолклора 

X 

XI 

I 

III 

III 

IV 

IV 

III; IV; V; VI 

ПП служба 

- Помоћ васпитном особљу 

око избора игара 
 

Током године 
ПП служба 

Стручно 

усавршавање 
 

 Учешће у раду 

Удружења васпитача 

 Размена искустава са 

васпитачима из других 

градова 

 Сарадња са установама 

у култури града Новог 

Пазара 

Током године 

 

ПП служба 

 
Васпитно-образовни програм фолклора за децу предшколског узраста оствариваће се 

као краћи програм и то два пута недељно по 45 минута у објектима ПУ “Младост“. У 

фолклорну секцију биће укључена деца од 4 године до поласка у школу. Рад ће се 

организовати у групама од 10 до 30 деце. 
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Сменски рад 

 
Целодневни боравак у ПУ „Младост“ одвија се у две смене, и то: 

* Дечји вртић „ Младост“ , „Наше дете“ , „Пчелица“, као и „Абу Даби“ ради у првој 

смени од 06:00 до 17:00 ч. 

* Дечји вртић „ Дечија радост“ ради у првој смени од 06:00 до 17:00 ч а у другој смени 

од 12:00 до 22:00 ч. 

* У објекту „Младост“ полудневни боравак припремно-предшколског програма ради 

од 16:00 до 20:00 часова. 

* У објекту „Наше дете“ полудневни боравак припремно-предшколског програма ради 

од 16:00 до 20:00 часова. 

* У објекту „Пчелица“ полудневни боравак припремно-предшколског програма ради 

од 16:00 до 20:00 часова. 

* У ојекту „ Дечија радост “ полудневни боравак припремно-предшколског програма 

ради у две смене и то: у првој од 7:30. до 11:30 часова и у другој од 16:00 до 20:00 часова. 

* У објекту „Абу Даби“полудневни боравак припремно-предшколског програма ради 

од 10:00 до 14:00 часова. 

* Полудневни боравак припремно-предшколског програма у групама ван седишта 

одвија се у сменама које су усклађене са основним школама 

ПУ “Младост” ради сваким радним даном. Изузетак су државни празници када 

установа не радити.У време прославе верских празника игодишњих одмора организоваће 

се дежурство по систему мешовитих група. 

 

 
 

Дневним распоредом активности обезбеђује се интензивирање дечје активности, 

доживљаја, правилно смењивање активности по интензитету што доприноси природном 

ритму живљења јер је и за дете и за васпитача свака ситуација искуствено и развојно 

значајна. Режим дана није посебно испланирано време чије се сатнице треба стриктно 

држати, већ систем живота и рада који се прилагођава датим потребама и олакшава 

функционисање свих учесника. 

 

од 6.оо   до8.00 Пријем деце у Установу 
од8.00   до  8.3о Јутарња гимнастика и слободне активности 
од 8.3о   до  9.00 припрема за доручак и доручак 
од 9.00   до  9.3о подстицање психомоторног развоја-усмерене активности 
од 9.30 до 10.00 Нега, васпитни рад, комбиноване активности 

Радно време и облици рада са децом  

Распоред дневних активности 

Режим дана у целодневном боравку 
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од 10.0о до 10.3о обављање хигијенских потреба 

од 10.30 до 11.оо Припрема за ужину и ужина 
од 11.оо до 12.3о Поподневни одмор, спавање 
од 12.3о до 14.оо Припрема за ручак и ручак 
од 14.00 до 16.30 Активности по избору деце 
од 16.30 до 17.00 Слободне активности и испраћај 

од16.00до16.30 Пријем деце и активности по избору 
од16.30до17.00 Креативне активности 
од17.00до 17.30 Прва усмерена активност; 
од17.30до 18.00  Припрема за ужину, ужина; 
од 18.00  до  18.30 Креативне активности 
од 18.30  до  19.00 Друга усмерена активност 

од 19.00 до 19.30 Комбиноване активности 
од19.30 до 20.00 Слободне активности и испраћај 

 

Режим дана у поподневној смени 
од 12.оо   до 14.00 Пријем деце у Установу 
од 14.00   до  14.30 Слободне активности 
од 14.3о   до  15.00 подстицање психомоторног развоја-усмерене активности 
од15.00   до  15.3о припрема за ручак и ручак 
од15.30 до 17.00 Поподневни одмор 
од 17.0о до 18.0о Припрема за вечеру и вечера 

од 18.00 до 18.3о Креативне активности 
од 18.3о до 19.0о Ужина 
од 19.0о до 22.оо Слободне активности и одлазак кући 

 
Режим дана у поподневној смени предшколаца целодневног боравка 

од 12.оо   до 14.00 Пријем деце у Установу 
од 14.00   до  14.30 Креативне активности 
од 14.3о   до  15.00 Припремна за ручак и ручак 
од15.00   до  15.3о  Подстицање психомоторног развоја-усмерене активности 
од15.30 до 17.00  Слободне и креативне 
од 17.0о до 18.0о Припрема за вечеру и вечера 

од 18.00 до 18.3о Комбиноване активности (креативне и слободне) 
од 18.3о до 19.0о Ужина 
од 19.0о до 22.оо Слободне активности и одлазак кући 

 
 
 
 
 
 

Режим дана у полудневном боравку 
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Активност Датум одржавања 
Ниво одржавања и 

учесници 

Међународни дан 
писмености 

8. септембар Установа  

Међународни дан 
„Очистимо планету“ 

15. септембар 
Установа и локална 

заједница 
Међународни дан мира 21.септембар Установа 

Први дан јесени 23.септембар Установа 
Дечја недеља  прва недеља октобра Установа 

Светски дан правилне 
исхране 

16.октобар Установа 

Светски дан сиромаштва 17.октобар Установа  
Светски дан доброте 13.новембар Установа 

Дан Санџака 20.новембар Установа 
Светски дан детета 1. новембар Установе 

Међународни дан деце са 
хендикепом 

3.децембар Установа 

Дан људских права 
(1948) 

4. децембар Установа 

Светски дан мира 21.децембар Установа 

Позоришна представа  
октобар, децембар, 

март 
Установа 

Новогодишњи програм  децембар Установа 
Дан жена  8.март Установа 

Фестивал стваралаштва 
младих 

март Установа 

Дан пролећа 21.март 
Установа и локална 

заједница 
Међународни дан дечје 

књиге 
2.април Установа и библиотека 

Светски дан здравља 4.април 
Установа и локална 

заједница 

Дан планете земље  22. април 
Установа и локална 

заједница 
Дан установе мај Установа и ЦТКС 

Недеља здравих зуба мај Установа и Дом здравља 
Манифестација-„Растимо уз 
плес“ и балонијада-свечани 
испраћај предшколаца 

јун/јул Установа 

Календар значајнијих активности  
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Задатке неге, васпитно-образовног рада са децом до 3 године реализују медицинске 

сестре-васпитачи на основу Правилника о општим основама предшколског програма за 

узраст до 3 године. 

           За децу узраста до 3 године циљ васпитног рада биће стварање повољне васпитне  

средине  у којој ће дете стицати искуство по свом сопственом програму, који ће га полако, 

организованим системом, метода и садржајима преводити у сазнавање и откривање себе и 

своје околине, али и које ће дете моћи мењати сходно својим могућностима. 

           Васпитна средина ће својом организацијом пружати подстицајне  услове рада из 

којих ће дете одабрати оно и онолико, колико може, и осмислити на себи својствен начин. 

Основни задатак васпитног рада је да чува, подстиче и оплемањује спонтане изразе 

понашања малог детета у односу на околину. У раду треба поћи од спонтаних израза 

детета,  поштовати његову индивидуалну особеност у откривању и мењању света око 

себе. 

 

                         Поред основних задатака васпитног рада, подлога за развој трајних 

својстава личности су и посебни задаци: 

 

 

Физичко - сензорни развој: 

 

 одржавање физичког здравља деце, 

 подстицање развоја деце, 

 овладавање моториком, 

 подстицање целовитог сензорног и перцептивног развоја, 

 развијање навика ( телесене хигијене, узимање хране...) 

 

Емоционално - социјални развој: 

   

 очување спонтаности и искрености детета у контакту са светом, 

 неговање отворености детета за доживљаје, 

 пружање помоћи у стицању самосталности, 

 пружање помоћи у стварању слике о себи и истицању поверања у своје 

способности, 

 помагање детету у усвајању основних норми понашања у оквиру основних 

моралних вредности 

Програм неге и васпитања деце узраста до 3 године (јаслени узраст) 

5. ПОНУДА ПРОГРАМА И УСЛУГА 
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 подстицање деце на заједничко обављање активности, 

 подстицање задовољства и радости код детета.   

 

Сазнајни развој: 

 

 подстицање и неговање природне радозналости малог детета у односу насвет који га 

окружује, 

 подржавање природне могућности детета да се уживљава у предмете и појаве, 

неговање осетљивости за утиске као мотиве за постављање питања, 

 подстицање решавања проблема сензорномоторне интелигенције, 

 подржавање наизглед неосмишљене говорне комуникације детета, 

 подстицање и богаћење дечијег говора као средства за комуникацију и стицање 

сазнања, 

 подстицање развоја сензорномоторних и перцептивних способности, 

 стварање повољних услова за формирање почетних сазнајних појмова кроз 

практичне активности. 

 

Приоритетни задаци 

 

 редовно праћење и посматрање деце у циљу квалитетнијег планирања васпитно-

образовног рада у складу са развојним нивоом групе и могућностима деце 

 крајње професионалним односом ангажовати се на што је могуће безболнијој 

адаптацији деце уз стварање повољне социо емоционалне климе у групи, уз обавезно 

присуство родитеља. 

 укључивање стручног сарадника у случајевима продужене адаптације код деце. 

 
Редовни задаци: 

 

 очување и унапређивање здравља деце (превентивна здравствена заштита); 

 неговање, подстицање и оплемењивање спонтаног развоја детета; 

 уважавање специфичности узраста и индивидуалних потреба детета; 

 стварање повољне социјално-емотивне климе, структуирање васпитнесрединекоја 

задовољава и мотивише дете; 

 у периоду адаптације планирати и активности које детету омогућујулакши боравак и 

навикавање на групу деце и особља; 

 посебно неговати индивидуални контакт кроз јединствен утицај неге иваспитног 

рада и постепено прерастање у групне (заједничке) облике рада; 

 обезбеђивање здравствено-хигијенских услова. 

 усаглашавање породичног ритма са ритмом и распоредом  у јаслицама који прате 

потребе деце појединих узраста, са посебним акцентом на континуирани и 

индивидуални ритам намирења са децом до две године, 

 појачати индивидуални рад са децом,  са добром припремом и конкретизацијом 

садржаја кроз подстицање, каналисање и стимулисање развојних способности, 
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 подстицати развој говора код деце у склопу општефизичког развоја: посебно развијати 

комуникативну, односно социјалну функцију говора код деце у природним условима у 

којима деца и васпитачи живе, од пријема, преко узимања оброка, пресвлачења и 

спавања, у планираним спонтаним играма- активностима 

 развијање тимова на нивоу оба објекта, 

 структуирање простора у групама и холовима испред група као могућност коришћења 

расположивог простора, 

 допуњавање постојећих центара интересовања материјалима, средствима за рад и 

играчкама као  изради нових играчака и дидактичких средстава, 

 благовремено планирање и припремање васпитних активности и садржаја који су у 

функцији стимулације свих области развоја код деце ( говорни, моторни, 

интелектуални, социоемоционални, музичко-ритмички, графичко-ликовни), 

 поштовање индивидуалног и континуираног ритма намирења у млађој јасленој групи, 

 уређење соба и структуирање васпитног материјала, 

 сарадња са породицом - укључивањем родитеља у различитим играоницама и 

радионицама, 

 боравак деце на ваздуху уз адекватне садржаје и средства. 

 
Планови, реализација, важни подаци уносе се у радну књигу која садржи: 

 запажања о васпитној групи (појединцу); 

 план неге, здравствене заштите, васпитног рада у току месеца; 

 реализација неге васпитног рада у току недеље; 

 сарадња са породицом; 

 стручно усавршавање. 

 

 

Поред програма неге и васпитног рада, медицинске сестре усвом раду руководе се 

приручником “Корак по корак” – васпитање деце до три године. Садржај приручника 

помаже им да планирају месечни рад, свакодневне активности, сарадњу, уређење и 

структуирање средине, праћење развоја детета, сагледавање ефеката. 

У раду ће се поштовати основна начела васпитања деце изражена кроз адаптацију 

деце, васпитни рад, пружање стручне неге, доследно поштовање индивидуалних разлика 

међу децом, поштовање ритма живљења и сарадњу са породицом. 

 

 

 
1. ПЛАН АДАПТАЦИЈЕ ДЕЦЕ 

 

- Дете борави краће у колективу! 

- Родитељ се договара са сестром – васпитачем да у првим данима боравка буду пар 

сати уз дете! 

- Постепено скраћивати боравак родитеља, а дететов продужавати! 
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- Родитељи треба да се укључе у све игре које се организују у групи, а могу и сами 

започети игру! 

- Важно је омогућити му да “одреагује напетост“ коју је скупљало током дана (плач 

олакшања, чврст загрљај...) 

- У овом периоду дете може понети омиљену играчку, флашицу, цуцлу... 

- У адаптацији не прекидати на силу, навике стечене у породици (сисање прста, 

љуљање, ношење, успављивање...) 

- Долазак у колектив треба да започне почетком, а не крајем недеље! 

- Јутарњи растанак не продужавати дугим опраштањем! 

- Пољубац и загрљај уз пар топлих речи биће сасвим довољни у том тренутку! 

- Дете ће се лакше умирити ако је родитељ смирен! 

- Детету треба објаснити где ће бити родитељ и шта ће радити док је оно у групи са 

својим другарима! 

- При доласку за дете треба бити тачан! 

 

 

ДВ  "МЛАДОСТ" 
 

 
Редни 

број 

 

Јаслена 

 група 

 
Број 

Деце 

 
Имена 

медицинских сестара-васпитача 

1.  Млађа 1. 20 Амела Бошњак 

Витомирка Окошановић 

2.  Млађа 2. 20 Емина Худовић 

Ениса Чели 

3.  Средња 1. 16 Елведина Хакић 

Нерма Брунчевић 

4.  Средња 2.  20 Сузана  Аксовић 

Емина Капетановић 

5.  Средња 3. 30 Азра Шкријељ 

Вишња Јозовић 

Јасмина Ризабеговић 

6.  Старија 1. 25 Сабахета Меховић 

Милхата Хајровић 

Џејлана Петлача 

7.  Старија 2. 28 Мирела Међедовић 

Мерсиха Машовић 

 

7. Распоред вођења јаслених група по објектима 
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ДВ   " ДЕЧИЈА РАДОСТ" 

 
Редни 

број 

 
Јаслена 

група 

 
Број 

Деце 

 
Имена 

медицинских сестара-васпитача 

1.  Бебе од 12-18 20 

 

Љубица Бараћ 

Медина Прељевић 

Ајла Колашинац 

2.  Млађа  19 Мина Маврић 

Ивана Равић 

3.  Средња 

јаслена 1. 
19 Сандра Костић 

Лејла Салиховић 

4.  Средња 

јаслена 2. 
20 Хазера Мурселовић 

Анђела Петровић 

5.  Старија 28 Весна Радовић 

Есма Плојевић 

 

ДВ   " ДЕЧИЈА РАДОСТ"-друга смена 

 
Редни 

број 

 
Јаслена 

група 

 
Број 

Деце 

 
Имена 

медицинских сестара-васпитача 

1.  Бебе од 12-18 5 

 

Самра Суљовић 

Ајхана Међедовић 

2.  Средња 

јаслена 2. 
17 Саима Дедић 

3.  Старија 16 Елиса Шаботић 

Сумера Суводолац 

 

ДВ „ НАШЕ ДЕТЕ“ 

 
Редни 

број 

 
Јаслена 

Група 

 
Број 

Деце 

 
Имена 

медицинских сестара-васпитача 

1.  Бебе од 12-18 12 

 

Линда Колашинац 

Есма Рустемовић 

2.  Бебе од 12-18 12 Алмаса Омеровић 

Лејла Арслановић 

3.  Млађа  34 Марица Лазић 

Емина Исовић 

4.  Средња 

јаслена 
38 Ивана Равић 

Санела Мушовић 

5.  Старија 37 Вера Ђоровић 

Сибела Курташиновић 

Арабела Дедић 
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ДВ „ ПЧЕЛИЦА“ 

 
Редни 

број 

 

Јаслена 

Група 

 

Број 

деце 

 

Имена 

медицинских сестара-васпитача 

1. Млађа 13 Шејла Емровић 

Коничанин Амина 

2. Средња 24 Ирма Жирчанин 

Мирела Чашић 

3. Старија 19 Сабахета Мартиновић 

Берина Љајић 

 

 
ДВ „ АБУ ДАБИ“ 

 
Редни 

број 

 

Јаслена 

 група 

 

Број 

Деце 

 

Имена 

медицинских сестара-васпитача 

1. Млађа 13 Нејла Дуровић 

Аиша Тртовац 

2. Мешовита  11 Хариса Лотинац 

Хајровић Шејла 

 

 
 

У целодневном боравку приоритетни задаци васпитно образовног рада са децом од 

3 до 5,5 година су : 

 стварање повољне средине за учење и развој; 

 богаћење и подстицање дечјег развоја и напредовања кроз социјални, 

физички,емоционални и интелектуални развој;  

 праћење развојних и индивидуалних карактеристика; 

 остваривање што боље сарадње на различитим плановима: васпитач-

дете,васпитач-васпитач, дете-дете, васпитач-родитељ, васпитач-шире окружење; 

 

Наведени задаци реализују се кроз планирање и развијање тема, садржаја, 

активности чије је полазиште дато у Основама програма и на основу чега се врши 

операционализација од стране васпитача (конкретни циљеви, садржаји и активности). 

Васпитно-образовни програм се планира, реализује и прати на нивоу групе, као и 

на нивоу вртића. Специфичности група, потребе, интересовања, могућности деце у 

групи у великој мери одредиће планирање, праћење и евалуацију рада на 

индивидуалном плану и на нивоу Установе. 

Васпитно-образовни рад са децом узраста од 3-5,5 година 
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Програмске основе за рад са децом од 3 до 5,5 година подразумевају да васпитачи у 

планирању издвоје циљеве, руководећи се начелима рада, сагледавајући основну 

функцију и улогу вртића, имајући у виду ко све и како може да буде део васпитно 

образовног процеса (сарадња) и водећи рачуна о детету и његовом окружењу. 

 

Програмски садржаји и задаци дати у Правилнику о општим основама 

предшколског програма, у реализацији кроз месечно-недељно-дневно планирање 

захтевају поштовање: 

 узрасних могућности деце; 

 различитих аспеката развоја; 

 индивидуалзације у раду; 

 актуелности у животном окружењу; 

 показатеља праћења рада (евалуација); 

 остварене сарадње са родитељима и средином. 

 

       Кроз развијање планираних тема преточених у садржаје и активности прати се 

и подстиче физички, социо-емоционални, интелектуални и развој комуникације и 

ставаралаштва. Кроз систем игара и активности (перцептивне, моторичке, откривачке, 

радне, здравствено- хигијенске активности, активности изражавања) даје се подршка 

детету да упозна себе, развије слику о себи и свету који га окружује. 

 

Распоред вођења група од 3-5,5 година 

 
ДВ.“МЛАДОСТ“ 

 
Редни 

број 

 

Групе  

вртића 

 
Бројдеце 

 
             Имена васпитача 

1.  Млађа 1. 40 Азра Раткоцери 

Самра Бихорац 

Нерма Мумџић 

2.  Млађа 2 41 Елма Хамзагић 

Михрија Угљанин 

3.  Средња  1. 33 Сениха Гилић 

Самра Бихорац 

4.  Средња 2. 32 Надира Љајић 

Есма Маровац 

5.  Средња 3. 38 Муамера Мелајац 

Амелдина Торбић 

6.  Старија 1. 42 Мерсија Бегановић 

Алтана Бајровић 

7.  Старија 2. 32 Ајла Ђекић 

Азра Мемић 
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ДВ  " ДЕЧИЈА РАДОСТ" 

 
Редни 

број 

 

Групе  

вртића 

 

Број 

деце 

 
Имена васпитача 

1.  Млађа 1. 39 Лејла Хајровић 

Халима Саитовић 

Маријана Хусеиновић 

2.  Млађа 2. 43 Валентина Раденковић 

Игбала Токовић 

3.  Средња 45 Оливера Савовић 

Зилха Тртовац 

Аземина Каришик 

4.  Старија 48 Едиса Аземовић 

Нусрета Хаџибулић 

Зилха Шаћировић 

 
ДВ   " ДЕЧИЈА РАДОСТ"- друга смена 

 
Редни 

број 

 

Групе  

вртића 

 

Број 

деце 

 
Имена васпитача 

 

1.  Млађа  29 Сенада Шеховић 

Алмаса Бејтић 

2.  Средња 1 21 Билсана Хаџић 

Маида Шабановић 

3.  Средња 2 24 Алмаса Фејзовић 

Аида Капетановић 

4.  Старија 23 Суанита Блета 

Албина Вејселовић 

ДВ „НАШЕ ДЕТЕ“ 
 

Редни 

број 

 

Групе  

вртића 

 

Број 

Деце 

 

             Имена васпитача 

1.  Млађа 1. 45 Тања Јевтовић 

Суада Дедић 

Сања Петровић 

2.  Млађа 2. 26 Бинаса Лубура 

Санела Хаџибулић 

Смиља Раковић 

3.  Старија 1. 42 Илда Зоранић 

Виолета Лончаревић 

Славица Вељовић 

4.  Старија 2. 42 Неда Спасојевић 

Фикрета Бејтовић 

Рабела Спица 
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ДВ „ ПЧЕЛИЦА“ 

 
Редни 

број 

 

Групе  

вртића 

 

Број 

Деце 

 
Имена васпитача 

 

  1. Млађа  34 Рејхана Бесничанин 

Енеса Ибрахимовић 

  2. Средња  44 Селма Бакан 

Санела Куртановић 

  3. Старија  45 Алма Смајовић 

Фахрија Меховић 

 
 

 
ДВ „ АБУ ДАБИ“ 

 
Редни 

број 

 

Групе  

вртића 

 

Број 

Деце 

 
Имена васпитача 

 

  1. Млађа  17 Ајла Чилерџић 

Адела Фетић 

  2. Средња  26 Аида Јашаревић 

Белма Зорнић 

  3. Старија  17 Амела Нумановић 

Селма Хануша 

 
 
 
 

 
 
Припремни предшколски програм остварујесе кроз полудневни, 

четворочасовни рад са децом.  

Циљ васпитно-образовног рада у оквиру припремног предшколског програма 

је да допринесе: 

 целовитом развоју детета 

 развоју способности 

 проширењу искуства 

 богаћењу сазнања о себи, другима и свету око себе, а што све чини основ задаље нове 

облике учења и укључивања у различите токове живота и рада при чему је школа 

прва степеница. 

Припремни предшколски програм се остварује по Моделу Б у складу са 

Општим основама васпитно образовног рада и доприноси физичкој, социјалној, 

емоционалној, интелектуалној готовости и мотивацији детета за полазак у школу. 

9. Припремни предшколски програм 
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Овај модел полази од појашњења шта све чини и у чему се види готовост детета за 

полазак у школу и у том смислу тумачи интелектуалну, емоционалну и мотивациону 

способност. 

У другом делу овог модела дата су појашњења садржаја и активности којима се 

деца припремају за школу, разрађени су циљеви, садржаји и активности по областима 

васпитно-образовног рада који треба да пруже подршку васпитачу у доношењу 

конкретних програма рада у васпитној групи. 

У години пред полазак у школу задаци васпитно-образовног рада су : 

 подстицање осамостаљивања детета; 

 пружање подршке физичком развоју; 

 јачање социо-емоционалне компетенције; 

 пружање подршке сазнајном развоју; 

 неговање радозналости; 

 подстицање креативности и уважавање индивидуалности. 

 

 

Распоред вођења ппп група 

 
ДВ „МЛАДОСТ“ 

 

Редни 

број 

 

Групе вртића 

 

Број 

деце 

 
Имена васпитача 

 

1.  Припремна целодневни 1. 33 Алма Каришик 

Елма Бихорац 

2. Припремна целодневни 2. 39 Азра Демић 

Санела Гегић 

3. Припремна полудневни- 23 Мелиха Коца 

4. Припремна полудневни 22 Елзана Брничанин 

5. Припремна полудневни 20 Санела Међедовић 

6. Припремна полудневни 24 Маида Пружљанин 

7. Припремна полудневни 24 Елвира Кожар 

8. Припремна полудневни- 24 Садија Шкријељ 

 
ДВ „РАДОСТ“ – прва смена 

Редни 

број 
 

Групе вртића 

 

Број 

деце 

 
Имена васпитача 

 

1.  Припремна целодневни 1. 26 Амела Бешировић 

Самра Зукорлић 

Хаџера Рагиповић 

2. Припремна целодневни 2. 35 Азра Суљевић 

Муамера Биберовић 

Селма Црновршанин 
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3. Припремна полудневни- 17 Фахра Курташиновић 

4. Припремна полудневни 21 Рада Симовић 

5. Припремна полудневни 20 Едина Ћоровић 

 
 

ДВ „РАДОСТ“ – друга  смена 
 

Редни 

број 

 

Групе вртића 

 

Број 

деце 

 
Имена васпитача 

 

1.  Припремна целодневни  31 Едиса Кахровић Угљић 

Нермина Бајрамлић 

2. Припремна полудневни 18 Бахра Шаботић 

3. Припремна полудневни 19 Фатима Даздаревић 

 

4. Припремна полудневни 18 Аида Бракмић 

5. Припремна полудневни 19 Зухра Хаџић 

 
ДВ „ ПЧЕЛИЦА“ 

 

Редни 

број 

 

Групе вртића 

 

Број 

деце 

 
Имена васпитача 

 

1.  Припремна целодневни  35 Сумера Мустафић 

ЕнисА Бахтијаревић 

2. Припремна полудневни 19 Ениса Бајрамлић 

3. Припремна полудневни 19 Ирма Гицић 

 

4. Припремна полудневни 18 Зехра Сијарић 

5. Припремна полудневни 18 Селма Шаћировић 

6. Припремна полудневни 17 Саида Браховић 

7. Припремна полудневни 19 Раза Ибрахимовић 

 
 
 

ДВ „АБУ ДАБИ“ 
 

 

Редни 

број 

 

Групе вртића 

 

Број 

деце 

 
Имена васпитача 

 

1.  Припремна целодневни  15 Азра Салковић 

Аида Нухамбашић 

  2. Припремна полудневни 26 Жаклина Зиљкић 

  3. Припремна полудневни 24 Суада Даутовић 
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Преглед броја деце по васпитним групама и објектимана нивоуприпремних група у 

целодневном и полудневном боравкуза 2018/19 

 

 

Артикулација дневних активности у групама ППП-а полудневног 

боравка 

 
 

ТРАЈАЊЕ 

АКТИВНОСТИ 

 

АКТИВНОСТИ 

 

30минута Пријем деце и активности по избору деце 

30 минута Креативне активности 

30 минута Прва усмерена активност 

30минута Припрема за ужину и ужина 

30 минута Креативне активности 

30минута Друга усмерена активност 

60 минута 

 

Комбиноване активности, радионице, посете, шетње, боравак на 

отвореном простору, испраћај кући 

 
Наведени режим рада и артикулацију дневних активности треба схватити као 

оквирни распоред, јер детаљан план режима рада и дневних активности ће у многоме 

зависити од договора васпитача са родитељима и стручним сарадницима. 

 

Припремни предшколски програм се реализује на градском подручју у оквиру 

дечијих вртића у посебно адаптираним просторијама, а на сеоском подручју при 

школским објектима такође адаптираним за реализацију утврђених васпитно - образовних 

задатака.  

 ППП 

/целодневни 

боравак 

ППП 

/у седишту-

полудневни 

ППП 

ван седишта 

УКУПНО 

/на нивоу 

установе/ 

Број 

.деце 

Број 

група 

 

Број 

Деце 

Број 

.група 

 

Број 

деце 

 

Број 

група 

 

Број 

деце 

 

Број 

група 

ДВ"Младост 
 

70 3 131 7   201 10 

ДВ"Дечја 

радост”прва смена 

61 2 94 5   155 7 

ДВ"Дечја радост” 

Друга смена 

31 1 92 5   123 6 

ДВ“Наше дете“ 77 2 137 7   214 9 

ДВ “Пчелица” 35 1 124 7   159 8 

ДВ “Абу Даби” 15 1 68 3   83 4 

ППП ван седишта     461 39 461 39 

Укупно 307 10 596 34 461 39 1396 83 
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Преглед броја деце у припремном предшколском програму у групама 

ван седишта 

 
Место 

 

Број деце 

 

Број група 

 

Време рада 

 

Селаковац 108 5 08
00

-16
oo 

Себечево 
17 1 08

00
-12

00
 

Пожега 26 2 08
00

-16
00

 

Лукаре 26 2 08
00

-16
00

 

Мур 68 4 08
00

-16
00

 

Комиње 5 1 08
00

-12
00

 

Трнава 43 2 10
00

-16
00 

Дежева 18 2 08
00

-16
00

 

Постење/Блажево 9 1 08
00

-12
00

 

Шароње 4 1 08
00

-12
00 

Осаоница 6 1 08
00

-12
00 

Беле Воде 7 1 08
00

-12
00

 

Багри 9 1 08
00

-12
00

 

Н.П. Бања 6 1 08
00

-12
00

 

Мухово 5 1 08
00

-12
00

 

Жуњевиће/Грубет 9 2 08
00

-12
00

 

ОС,,М.Селимовиц,, 49 3 08
00

-16
00

 

Буче 6 1 08
00

-12
00

 

Ковачево 6 1 08
00

-12
00

 

Кузмичево 6 1 08
00

-12
00

 

Вучиниће 4 1 08
00

-12
00

 

Врановина 3 1 08
00

-12
00 

Витош 3 1 08
00

-12
00

 

Врбасиће 3 1 08
00

-12
00

 

Крће 6 1 08
00

-12
00

 

У К У П Н О 461 39  
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Основни циљ овог програма је подстицање развоја и интегрисаност деце са сметњама 

у развоју у групу вршњака без развојних тешкоћа. Потребе детета су основни оријентир 

за адаптацију програма намењених деци са сметњама у развоју, а васпитачи и родитељи 

су активни партнери у том процесу. 

 

Очекиване предности инклузије су следеће: 

 За децу са сметњама у развоју: боља социјална интеграција и 

социјализација;откривање и подстицање развоја дечјих очуваних потенцијала; 

подстицање развоја и стабилизација дечјег осећања сигурности; развој 

комуникацијских способности детета (изражавање потреба, жеља и намера 

вербалним и невербалним путем); разумевање и кад је то могуће задовољавање, 

потреба других (деце и одраслих у границама дечјих могућности), подстицање 

телесног развоја и мера за очување здравља детета; развој хигјенских и радних 

навика (уз вођење рачуна о врсти и тежини развојне тешкоће, као и особеностима 

узраста и пола коме дете припада). 

 За децу без развојнихсметњи: развијање осетљивости за потребе детета које 

теже напредује; развијање толеранције за различитости; развијање мотивације за 

помагање детету које има развојне тешкоће (на начин примерен узрасту). Крајњи 

циљ је развијање вредносног система хуманистичког типа и заснованог на 

непосредном и позитивном личном искуству са децом која имају развојне сметње; 

 За родитеље деце са сметњама у развоју: стицање позитивног искуства 

омогућностима њиховог детета за развој и заједнички живот са вршњацима без 

развојних сметњи; овладавање вештинама и знањима о могућности утицаја на 

развој способности и личности детета; боља припремљеност детета (и породице у 

целини) за полазак детета у школу (редовну или специјалну); развијање 

реалистичког става према могућностима детета за развој и ублажавање развојних 

тешкоћа; 

 За родитеље деце без развојних сметњи: формирање, развој и 

одржавањепозитивних ставова према интеграцији деце (и одраслих особа) у 

социјалну средину; позитиван утицај и подржавање властитог детета за 

формирање позитивних ставова и емпатијских осећања према вршњацима са 

тешкоћама у развоју; 

 За васпитаче у предшколским установама: развијање и одржавањекомпетенције 

и мотивације за рад са децом која имају сметње у развоју; развијање емпатијских 

ставова према деци са посебним потребама и њиховим родитељима; подстицање 

деце без развојних тешкоћа да развију позитивне емоције, спремност за помагање 

и сарадњу са вршњацима који имају развојне тешкоће;  

10.Програм инклузивног образовања 
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1. Стручни тим за инклузивно образовање чији је задатак: 

 Сагледавање броја деце којој је потребна додатна подршка 

 Прикупљање писмене сагласности родитеља за израду ИОП-а 

 Предлагање чланова Тима за пружање додатне подршке за свако дете (ИОП 

тимови) директору Установе 

 Координација радом Тимова за израду ИОП-а 

 Достављање ИОП-а на усвајање Педагошком колегијуму 

 Достављање Интерресорној комисији Захтева за обезбеђивање додатне 
подршке детету на предлог Тимова за ИОП. 

 
 

Задаци Тима за инклузивно образовање током радне године 
 

Задаци Тима 

за инклузивно образовање 

 

Динамика реализације 

 

Припрема детета са сметњама у развоју и 

његових родитеља за улазак у групу 

Септембар и током године 
 

Припрема деце у групи и њихових родитеља 

за долазак детета са сметњама у развоју 

Септембар и током године 
 

Процена способности детета и нивоа 

његовог функционисања 
Септембар, октобар и током године за 

новоуписану децу 

Оснаживање очуваних потенцијала 
 

Стални задатак 

Избор садржаја и облика, средстава и метода 

ВО рада-израда индивидуалних програма, 

реализација, праћење и евалуација 

Након процене способности детета и нивоа 

његовог функционисања 
 

Саветодавно-инструктивни рад 
 

Стални задатак 
Сарадња са Тимом за превенцију насиља на 

нивоу вртића 
У складу са планом Тима за превенцију 

наиља на нивоу вртића 
Сарадња са координатором за инклузивно 

образовање при Школској управи и 

члановима Мреже за подршку увођењу 

инклузивне образовне праксе 

По потреби 
 

Сарадња са другим ВО установама и 

утсановама и организацијама које нису у 

систему васпитања и образовања, а могу 

допринети успешном функционисању Тима 

По потреби 
 

Документовање рада Стални задатак 
Стручно усавршавање Стални задатак 
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Чланови Тима за инклузивно образовање су: 

1. Алма Нокић, дипломирани дефектолог- кординатор Тима; 

2. Селма Хоџић, стручни сарадник педагог; 

3. Амер Пашовић, стручни сарадник психолог; 

4. Суада Личина, стручни сарадник психолог. 

 
На основу података које поседује Тим о детету са развојним сметњама (до којих долази 

после одреженог временског периода, од тренутка уписа детета у вртић), и то: 

1. подаци дати од стране родитеља, 

2. лекарски извештај, 

3. извешаји дефектолога, психолога, педагога и осталих сарадника из других 

интитуција, 

4. извршене процене васпитаче на основу искустава стеченог у непосредном раду са 

дететом и комуникације са породицом, (уз примену одређених техника и 

инструмената), 

5. извршеној процени педагога, психолога и других чланова тима на основу разговора 

или примене одређени тестова и техника у раду са дететом. 

Тим за инклузивно образовање се састаје и израђује програм рада који је примерен и 

прилагођен могућностима детета са развојном сметњом и сметњама. 

Тим прати реализацију ВО рада и после извршене евалуације спроводе се следећи 

кораци: 

 Уколико постоји напредак у развојним областима код детет, наставља се са 

индивидуалним радом. 

 Уколико нема очекиваних резултата, Тим приступа изради програма који је 

прилагођенији могућностима детета. 

Уколико прилагођени програм не даје очекиване резултате, приступа се изради 

формалног, структуираног, писаног документа ИОП-а, уз сагласност родитеља, 

према коме ће се организовати ВО рад за конкретно дете. Тим у току рада води 

посебну документацију за свако дете понаособ и она је доступна само члановима 

Тима. Вођење евиденције о раду са децом по индивидуалном образовном плану ће 

бити усклађено са Правилником о ближим упуствима за утврђивање права на ИОП, 

његову примену и вредновање, када буде донесен на нивоу Министарства. 
 

Објекат 

Васпитна група 

 

МЛАЂА 

ВРТИЋА 

СРЕДЊА 

ВРТИЋА 

СТАРИЈА 

ВРТИЋА 

ПРИПРЕМНА-

целодневни 

Укупно 

ДВ "Младост 1 3   4 

ДВ "Наше дете" 1    1 

ДВ "Дечја радост” 

прва смена 

1 2  2 5 

ДВ " Дечија 

Радост”друга 

смена 

2 1 2 3 8 

ДВ.“Пчелица“    2 2 

ДВ.“Абу Даби“   1 1 2 

Ван седишта    5 5 

Укупно 7 4 3 13 27 
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2. Тимови за пружање додатне подршке детету - ИОП тимови састављени од 
васпитача детета са сметњама у развоју, родитеља и стручног сарадника. По 
потреби се укључују и други стручњаци који додатно раде са дететом 
индивидуално. 
 

Задаци тимова су: 
 Израда ИОП за дете са сметњама у развоју 
 Реализација састанака тима 
 Ревидирање ИОП и давање на увид Стручном тиму за ИО. 

 
Индивидуални образовни план (ИОП) је писани документ, којим се 

утврђује прилагођен и обогаћен начин образовања и васпитања детета и 
подразумева индивидуализовање приступа и метода. 

ИОП доноси Педагошки колегијум, на предлог Стручног тима за инклузивно 
образовање. Родитељ даје сагласност за спровођење ИОП-а. 
ИОП се доноси и вреднује тромесечно у првој години уписа детета, а у свакој 
наредној години на почетку полугодишта. 
 
 
 

Артикулација дневних активности у раду са децом са сметњама у 

развоју у развојној групи 

 
 

Време 

Прва  смена 
 

АКТИВНОСТИ 
 

Oд  8:00 do 8:15 Пријем деце 

Oд 8:15 do 9:15 Слободне активности 

Oд 9:15 do 10:00 Припреме за доручак и доручак- рекре. Пауза 

Oд 10:00 do 10:30 Усмерене активности  и индивидуалан рад 

Oд 10:30 do 12:00 Укључивање деце у васпитне групе 

Oд 12:00 do 13:00 
Саветодавни рад са родитељима и испраћај 

деце кући 
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Остваривање Програма васпитно-образовног рада са децом на дужем 

болничком лечењуће се одвијати по принципу полудневног боравка, у наменски 

опремљеном простору при Заводу Новопазарска Бања.  

Глобални циљ рада са децом у болничкој групи јесте помоћ деци у адаптацији на 

болничке услове и хуманизација и оплемењивање болничке средине и боравка деце у 

њој. Полазећи од претпоставке, коју заступају бројни стручњаци, да ће, ако је дете 

опуштено и срећно, не само лакше протећи његов боравак у болници, већ ће и 

оздрављење ићи брже и боље. 

 

Приоритетни задаци у раду са децом са тешкоћама у развоју јесу: 

 Обезбеђивање емотивно топпле атмосфере у болници, водећи рачуна о потребама деце и 

пружајући им подршку у кризним ситуацијама 

 Подстицање ведрог, радосног расположења код деце и формирање позитивног и активног 

става у односу на сопствено оздрављење 

 Ублажавање страха и стрепње који се јављају на одвајање. 

 

Васпитач у групном раду са децом у простору играонице осмишљава активности које је 

могуће реализовати у датим условима, а када стање здравља детета и друге околности 

захтевају са дететом ради индивидуално у болесничкој соби.  

 

Стручно усавршавање васпитача одвија се на начин предвиђен Програмом рада 

Установе.  

Сарадњи са родитељима, посебно мајкама које су са децом у болници, посвећује се 

посебна пажња. Мајке су често и саме у стању стреса са израженим страховима, 

осећањем кривице због дечије болести, неадекватним реакцијама. Васпитач помаже 

мајкама у адаптацији и очувању родитељске функције, између осталог и кроз форму 

укључивања мајки у све активности где је васпитач са децом. Мотивише их да науче нове 

игре, подстиче их да се укључе у израду играчака, уређење простора у коме бораве. 

Васпитач уређује пано за родитеље са информативним и едукативним садржајима. 

Васпитач сарађује са здравственим особљем, хуманитарним и стручним организацијама и 

укључује се у акције везане за болесну децу. 

 

Васпитно–образовни рад са децом на дужем болничком лечењу се заснива на 

ублажавању ефекта страха од деформитета и спречавању развоја секундарних сметњи и 

поремећаја у емоционалном и социалном понашању. 

Основни циљеви оваквог васпитно-образовног рада је развијање могућих способности и 

преосталих потенцијала, буђење емоција и мотивисање деце на разноврсне активности у 

групи уз повољну атмосферу. 

Због специфичности послова и радних задатака на остваривању овог програма васпитања 

и образовања ради дефектолог или медицинска сестра – васпитач. 

 

 

11. ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ НА БОЛНИЧКОМ ЛЕЧЕЊУ 
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Артикулација дневних активности у раду са децом на болничком лечењу 

 

ТРАЈАЊЕАКТИВНОСТИ 

 

АКТИВНОСТИ 

 

Oд 14:00 do 14:15 Пријем деце 

Oд 14:15 do 15:15 Усмерене активности 

Oд 15:15 do 15:45 Рекреативна пауза 

Oд 15:45 do 16:45 Слободне активности 

Oд 16:45 do 17:00 Индивидуални рад са децом 

 

 

Због вишеструких сметњи (дистрофија, заостајање у развоју, сметње у говору и 

друге психо-физичке сметње), у рад васпитних група се укључују и деца старија од 7 

година што условљава специфичности у раду васпитача са таквом децом и посебну 

примену индивидуално и диференцираног васпитно-образовног рада са децом 

У остваривању програмских задатака дефектолог или васпитач успоставља чврсту 

сарадњу са здравственим и другим особљем Завода Новопазарска бања. 

 

 

Преглед броја деце на болничком лећењу у Новопазарској бањи 

за претходну годину 

 

Болничка 

група 

 

Име 

васпитача 

 

3 ГОД. 

 

3-5,5 GOD. 

ППП и 

школски 

узраст 

 

СВЕГА 

 

1 
Амина 

Мујковић 
/ 3 5 8 

 

 
У овој школској години планира се васпитно-образовнирад у 4 група на болничком 

лечењу : 

- 1 група деце на болничком лечењу у Заводу Новопазарске бање  

- 3 групе деце при Здравственом центру у Новом Пазару. 

        Приоритетни задаци у овим специфичним групама биће ментално – хигијенске 

природе : ублажавање и превазилажење негативних емоција : туге, страха, стрепње, 

осећања повређености, одбачености, љутње, као и уливање наде у оздрављење. 
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Болничка 

група 

 

Име васпитача 3 године 

 

3-5,5 

година 

ППП и 

школски 

узраст 

 

СВЕГА 

 

Орл 

одељење 

Фатима 

Батиловић 
3 4 8 15 

ЗЦ-дечје 

одељење 

Фариса 

Фетаховић 
4 7 6 19 

Хирушко 

одељење 

Мевлида 

Лековић 
2 4 6 13 

 

  

У овој радној години приоритетни задаци произишли из постављених развојних циљева 

биће :  

- Унапређивање процеса планирања и документовања рада са децом у болничким 

групама и вођења педагошке документације; 

- Коришћење болничких материјала за игру и активности деце у изради радних 

литића, а у циљу превазилажења страха од истог и остварења лакше адаптације; 

- Праћење реализације припремног предшколског програма са децом на болничком 

лечењу; 

- Сарадња и размена стручних искустава васпитача у болничким групама и васпитача 

у редовним групама Установе. 

 

Током године повремено ће се реализовати дружење деце из Установе и деце која се 

налазе на болничком лечењу, како би се код здраве деце васпитно деловалона пружању 

помоћи другима, а код деце на болничком лечењу да нису одбачени од остале деце, да 

други мисле на њих. 

Стручно усавршавање васпитача одвијаће се у оквиру Актива васпитача болничких група 

Србије, а такође и у оквиру ПУ”Младост”. Васпитачи ће похађати семинаре који се 

организују на нивоу Актива васпитача болничких група. 

 

 

12. ПРОГРАМ ПРЕВЕНТИВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

  

 

И у овој раднојгодини превентивне сестре ће реализовати програм рада по 

Правилнику о заштити на раду и Правилнику о заштити и безбедности деце поред 

превентивне здравствене заштите деце.   

Развојни процеси код деце диктирају нормалан психофизички развој као и врсту 

неопходне превентивно-здравствене заштите, па је утолико лакше да се понаособ за свако 

дете открију приоритетни и најважнији недостаци који се у условима колективног 

живљења са успехом могу санирати. Превентивно-здравствена заштита деце од 1 до 

поласка у школу, у Установи је континуирана и комплексна кроз процес примене 

савремених знања, уз стручни надзор и сарадњу са одговарајућим службама.  
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Тим за превентивну и здравствену заштиту чине медицинска сестра за превентивну 

и здравствену заштиту појединих објеката: 

 

1. Селвета Лотинац-координатор 

2. Мибера Коматина 

3. Ивана Сретеновић 

4. Сулејма Хусеиновић 

 

Од многобројних задатака за чување и унапређење здравља деце издвајају се 

следећи задаци. 
 

Циљеви и задаци на превентивној здравственој заштити  
 

Хигијенски услови у колективном боравку 

 Свакодневни надзор над редовним одржавањем личне хигијене деце. 

 Контрола техничког особља у вези правилне дезинфекције и личне хигијене. 

 Редован и свеобухватан санитарно-хигијенски надзор свих просторија за рад и 

смештај деце, дворишта и уже околине вртића. 

 

Систематско праћење раста и развоја деце :  

 Праћење здравственог стања деце  

 Стоматолошка заштита уста и зуба 

 Мерење телесне тежине и висине 

 Сарадња са особљем Дечијег диспанзера приликом вршења систематског прегледа 

деце. 

 

Спречавање и сузбијање ширења заразних болести : 

 Спровођење мера изолације болесне деце 

 Обезбеђење спровођења хигијенско-санитарних и превентивних мера у Установи  

 Сарадња са епидемиолошком службом приликом хигијенског надзора Установе. 

 Санитарни преглед радни 

 

Спречавање повреда код деце 

 Контрола безбедности унутрашњег и спољашњег простора 

 Сагледавање потреба за адаптацијом и опремањем објеката за потребе превентивне 

здравствене заштите 

 Начин чувања и употребе хемијских средстава за хигијену, дезинфекцију, 

дезинсекцију и дератизацију 

 Контрола опремљености и чување приручних апотека 

 

Здравствено васпитање и сарадња са породицом : 

 Припремни рад са родитељима приликом уписа детета 

 Вођење свакодневнихи планираних разговораса родитељима  

 Едукација родитеља кроз радионице, родитељске састанке, предавањ. 
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Стручна и хумана нега : 

 Стварање пријатне атмосфере у васпитним групама и емоционалне сигурности код 

деце  

 Правилно обављање културно-хигијенских навика и физиолошких потреба 

 Упознавање са индивидуалним разликама деце и доследно поштовање свих разлика 

као и индивидуалних потреба 

 

Стручно усавршавање здравствених радника 

 присуствовање семинарима и стручним састанцима које организују одговарајуће 

институције 
 

Вођење документације и евиденције : 

 

У току ове школске године на нивоу Установе и васпитних група водиће се 

прописана документација и евиденција која је у складу са прописима. Превентивно 

здравствену заштиту реализоваће тимтимски стручно особље Установе, у сарадњи са 

службама Здравственог центра из наше средине. 

 

 

 

 

Оперативни задаци сестара за превентивну и здравствену заштиту на 

реализацији садржаја превентивно-здравствене заштите 

 

Активност 

 

Начин 

реализације 

 

Носиоци 

реализације 

 

Време 

реализације 

 

Формирање навика код деце 
(одржавање личне хигијене, 

употреба тоалета, 

осамостаљивање у облачењу и 

свлачењу) 

Кроз активност “Чисте 

руке-пут до здравља” 
 

Превентивне 

сестре 

Васпитачи 

Родитељи 

Током године 
 

Контрола здравственог стања 

детета: 
-Увид у опште стање детета на 

основу посматрања(преглед 

косе, коже, видљиве слузокоже) 

и у чистоћу одеће и обуће 

-Мерење телесне температуре 

код сваког детета сумњивог на 

почетак болести 

 

-Тријажни преглед 

 

-Изолација оболелог 

детета, посматрање, 

мерење телесне 

температуре и 

раскомоћивање по 

потреби, обавештавање 

родитеља 
 

 

Превентивне 

сестре 

 

Превентивне 

сестре у сарадњи 

са васпитачима 

 

 

Једном 

недељно 

 

По потреби 
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Дневна, месечна и год.контрола 

хигијенско-епид.услова: 

хигиј.исправност и начини 

припремања, допремања и 

сервирања хране као и квалитет 

хране, одржавање чистоће,  

температуре, влажности, 

проверавање осветљености и 

проветрености просторија 

- Увидом у одржавање 

хигијене 

-Одржавање интерних 

ииндивидуалних 

састанака у вези рада 

сервирки, спремачица 

и васпитног особља 
 

Превентивне сестре 

у сарадњи са 

васпитачима, 

васпитним и 

помоћним особљем 
 

Свакодневно 
 

Периодична контола раста и 

развоја детета 
 

Мерење телесне висине 

и тежине деце у свим 

узрасним групама 

Превентивне 

сестре 
 

Четири пута 

годишње 

(септембар, 

децембар, март, 

јун) 

Организовање санитарних 

прегледа особља 
 

Санитарни прегледи у 

вртићима 

Превентивне сестре 

у сарадњи са 

Заводом за јавно 

здравље 

Два пута 

годишње 

(септембар, март) 
 

Континуирана сарадња са 

Дечијим диспанзером на ниоу 

свих вртића 
 

-Посете педијатра 

вртићима, праћење 

здравствено-хигијенских 

услова 

-Превентивне мере и 

саветодавни рад 

Превентивне 

сестре и лекари-

педијатри 

Дечијег 

диспанзера 
 

Једном месечно 
 

Континуирана сарадња са 

Стоматолошком службом дома 

здравља 
 

-Посета стоматолога 

вртићима по  свим 

узрасним групама 

-Превентивни и 

саветодавни рад 

-Зједничка акција 

“Недеља здравих зуба” 

Стоматолог 

 

 

Превентивне 

сестре 
 

Током године 

 

 

Током године 

 

Једном 

годишње за 

време “Недеље 

здравих зуба`` 

Континуирана сарадња са 

Заводом за јавно здравље 
 

-Примењивање свих 

упустава везаних за 

актуелну здравствену 

проблематику 

-Контрола рада и 

оџавање хигијене у 

кухињском блоку и 

праћење исправности и 

калоријске вредности 

оброка 
 

Превентивне 

сестре 

 

Доктори из 

Завода за јавно 

здравље 

 

 

Санитарни 

инспектор 
 

Током године 

 

 

 

 

Једном месечно 
 

Праћење дистрибуције хране, 

дезинфекције прибора, 

правилног сервирања 

(распоређивање хране), 

културног узимања хране 
 

Свакодневно праћење и 

саветодавни рад 
 

 

Превентивне 

сестре 

 

Сервирке 

Свакодневно 
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Едукација родитеља и особља 
 

-Општи родитељски 

састанак: Првентивно-

здравствена заштита у 

вртићу 

-Родитељски састанак 

са темом “Формирање 

здравих навика” 

-Пано за родитеље 

-Краћи разговор са 

родитељима о 

здравственом стању 

деце уз сарадњу са 

васпитачима и 

медицинским сестрама-

васпитачима 

Превентивне 

сестре 

 

 

Психлог 

 

 

Васпитачи 

 

 

Медицинске 

сестре 
 

IX 

 

 

По потреби 

 

 

Једном месечно 

 

 

 

Једном недељно 

по потреби 
 

Обилазак васпитних група 

ППП на сеоском подручју 
 

-Увид у здравствено-

хигијенске услове у 

објекту 

-Саветодавни рад 

Превентивне 

сестре 

Васпитачи 

Референт 

заштите на раду 

По потреби 
 

Активи мед.сестара 

Тема “Респираторне 

инфекције” 
 

Састанак актива 

мед.сестара 
 

Превентивне 

сестре у сарадњи 

са Дечијим 

диспанзером 

Мај 
 

Сарадња са кухијом 
 

-Организовање 

састанака са 

дијететичарима 

-Учешће у формирању 

јеловника 
 

Превентивне 

сестре, 

дијететичар 
 

Једном месечно 
 

Вођење медицинске 

документације и евиденција 
 

-Спискови деце 

-Књига повреда 

-Књига праћења 

телесног развоја 

-Књига посета лекара 

 

Превентивна 

сестра у сарадњи 

са васпитачима и 

мед. сестрама-

васпитачима 
 

Током године 
 

 
 

 

 

 

ДЕФИНИСАЊЕ НАСИЉА И ЗЛОСТАВЉАЊА : 

 

Под насиљем и злостављањем подразумева сесваки облик једанпут учињеног или 

поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за последицу има стварно 

или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности 

детета/ученика. 

 

13. Програм заштите деце од насиља, злостављања изанемаривања 
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Насиље обухвата различите врсте и облике насилног понашања: 

 

1. ЗАНЕМАРИВАЊЕ И НАМАРНО ПОСТУПАЊЕ 

2. ФИЗИЧКО 

3. ЕМОЦИОНАЛНО-ПСИХИЧКО 

4. СОЦИЈАЛНО 

5. ЕЛЕКТРОНСКО 

6. СЕКСУАЛНО 

7. ЗЛОУПОТРЕБА 

8. ЕКСПЛОАТАЦИЈА 

 

 

 ЗАНЕМАРИВАЊЕ И НЕМАРНО ПОСТУПАЊЕ  представљанеадекватну бригу и 

пропусте одраслих (запошљених у Установи, родитеља, старатеља) да обезбеди правилан 

развој детета у свим областима (физичког, здравственог, емоционалног, васпитног и 

образовног развоја) чиме се може нарушити његово здравље, физички, ментални, 

духовни, морални и друштвени развој. 

 

 ФИЗИЧКО НАСИЉЕ се односи на понашање које доводи до стварног или 

потенцијалног телесног повређивања детета (ударање, дрмусање, гурање, чупање, 

шамарање, шутирање, дављење, бацање, гађање, тровање, ускраћивање хране и сна, 

паљење, посипање врућом водом, напад оружјем и сл.). 

 

 ЕМОЦИОНАЛНО ПСИХОЛОШКО НАСИЉЕ односи се на понашање које 

доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког или емоционалног здравља и 

достојанства детета, а обухвата поступке којима се врши : омаловажавање, етикетирање, 

игнорисање, вређање, уцењивање, називање погрдним именима, оговарање, подсмевање, 

исмејавање, неприхватање, изнуђивање, манипулисање, претња, застрашивање, 

ограничавање кретања и др. облици непријатељског понашања.   

 

  СОЦИЈАЛНО НАСИЉЕ подразумева искључивање из групе и дискриминацију 

детета, а односи се на следеће облике понашања : одвајање од друге деце на основу 

различитости, довођење у позицију неравноправности и неједнакости, изолација, 

недружење, игнорисање и неприхватање по било ком основу. 

 

 ЕЛЕКТРОНСКО НАСИЉЕ настало екпанзијом савремених комуникационих 

технологија и подразумева претеће поруке послате електронском поштом, СМС-ом, 

ММС-ом, путем wеб сајта, четовањем, укључивањем у форуме и сл. 

 

 СЕКСУАЛНО НАСИЉЕ подразумева укључивање детета у сексуалну активност 

коју оно не схвата и за коју није развојно дорасло, а подразумева :  



Годишњи план рада Предшколске установе ''Младост'' Нови Пазар за радну 2018/2019. годину 

 

 

 
79 

 

1. сексуално узнемиравање (ласцивно коментарисање, етикетирање, ширење прича, 

додиривање, фотографисање и сл.)  

2. навођење или приморавање детета на учешће у сексуалним активностима (било да се 

ради о контактним или неконтактним активностима) 

3. коришћење детета за проституцију, порнографију и друге облике сексуалне 

експлоатације.  

 

 ЗЛОУПОТРЕБА детета представља све што појединци и институције чине или не 

чине, а што директно утиче или индиректно шкоди детету, или му смањује могућност за 

безбедан И здрав развој и доводи их у немоћан, неравноправан и зависан положај у односу 

на појединце и установу.  

 

 ЕКСПЛОАТАЦИЈА детета односи се на њихов рад у корист других особа или 

установе, и има за последицу нарушавање физичког или менталног здравља, образовања, 

као и моралног, социјалног и емоционалног развоја. 

 

      Насиље и злостављање може да се јави од стране: запосленог према детету, ученику, 

другом запосленом, родитељу, односно старатељу или другом лицу које је преузело бригу 

о детету и ученику (у даљем тексту: родитељ); детета и ученика према другом детету и 

ученику или запосленом; родитеља према свом детету, другом детету и ученику и према 

запосленом. (правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање).  

 

У складу са међународним документом Конвенција о правима детета и документима које 

је усвојила Влада Републике Србије. (Национални план акције за децу и Општи протокол 

за заштиту деце од злостављања и занемаривања), Посебног протокола за заштиту деце и 

ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама. 

Протокола поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, ПУ 

дефинисала је свој програм заштите деце од насиља. 

 

Основна сврха програма заштите је унапређивање квалитета живота деце применом 

превентивних мера за стварање безбедне средине за боравак и развој деце, као и мере 

интервенције у ситуацијама када се јавља насиље. 

 

Циљеви програма су: 

 

- Да створи безбедну атмосферу и подстицајно окружење за боравак и развој деце, 

- негује атмосферу сарадње, уважавања, толеранције између деце, васпитача и 

родитеља, 

- развија вештине неопходне за ненасилно решавање проблема и сукоба, 

- информисе и развија одговорност свих укључених за препознавање злостављања и 

занемаривања, 

- дефинише и спороводи поступке и процедуре за заштиту деце и реаговања у 

ситуацијама насиља, 

- да прати и води евиденцију о учесталости и врстама насиља 
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Сви запослени у установи имају одговорност у спровођењу програма заштите деце а 

посебну одговорност има васпитно особље и тимови за заштиту деце на нивоу вртића, 

установе и директор. 

 

Сви запослени чине унутрашњу мрежу заштите: 

  

Васпитно особље: 

- На првом групном родитељском састанку информише родитеље о програму 

заштите деце у групи са предлогом активности за подстицај сарадње, другарства, 

толеранције, ненасилног решавања проблема проблема уз сарадњу са родитељима. 

- Спроводи процесс заштите уколико је дошло до међусобног повређиванај деце у 

групи, зауставља сукоб, примењује план заштите и прати ефекте предузетих 

мера(први ниво насиља). 

- По сазнају да је насиље над дететом извршила одрасла особа у или ван установе, 

спроводи процесс заштите и обавештава тин на нивоу вртћа, прати ефекте 

предузетих мера, 

- Евидентира случај. 

 

Основни задаци у реализацији програма заштите тичу се стварања климе у 
којој се: 
 учи, развија, негује и подстиче култура понашања и уважавања личности; 
 не толерише насиље; 
 не ћути у вези са насиљем; 
 развија одговорност и поступање свих; 
 сазнања о насиљу обавезују да се  реагује. 
 
Програм заштите се реализује применом 
 мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад деце; 
 мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и 
занемаривањеу установи у складу са Посебним протоколом за заштиту деце и 
ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним 
установама. 
 

 

Тим за заштиту деце од насиња, злостављања и  занемаривања на нивоу вртића: 

 

- Израђује свој конкретан план заштите на основу програма установе и 

специфичностима конкретног вртића. 

- Води документацију и евиденцију, прати ефекте, 

- Реагује по пријави васпитног особља, родитеља, предлаже план заштите, 

- По потреби укључује тим установе, 

- Израђује кутак за родитеље, 

- Прати реализацију додатних програма аспеката безбедности. 
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Чланови тима по вртићима:  

 

- Израђује и координира реализацију програма заштите 

- Информише запослене 

- Реагује по пријави родитеља, васпитног особља, тима вртића и  израђује План 

заштите детета 

- Евидентира случај, води документацију и прати ефекте предузетих мера 

- Организује консултације у установи и процењује нивое ризика безбедности деце 

- Предлаже мере за повећање безбедности деце у установи 

- Орагнизује реализацију програма обуке за развијање компетенције потребне за 

спровођење програма заштите 

- Сарађује са релевантним институцијама ис спољне мреже заштите 

 

Тим за заштиту од насиља, злостављања и  занемаривања  на 

нивоу установе 

 
1. Директор  Хоћанин Сабина 

2. Помоћник директора  Кулунџић Ивана 

3. Стручни сарадник педагог- Селма Хоџић 

4. Стручни сарадник педагог Дражанин Нафија 

5. Стручни сарадник психолог  Личина Суада 

6. Стручни сарадник психолог Амер Пашовић 

7. Руководилац радне јединице Дв.“Младост“- Спица Ајхана 

8. Руководилац радне јединице  Дв. „Д.радост“,друга смена Кораћ Ресмија 

9. Руководилац радне јединице Дв.“Наше дете“Алма Кахровић 

10. Руководилац радне јединице Дв.“Д.Радост“ Међедовић Суада 

11. Руководилац радне јединице Дв.“Пчелица“-Стефановић Вера 

12. Руководилац радне јединице Дв.“Абу Даби“ – Улфета Хоћанин 

13. Превентивна сестра     Коматина Мибера 

14. Превентивна сестра  Лотинац Селвета 

15. Превентивна сестра     Хусеиновић Сулејма 

16. Превентивна сестра  Сретеновић Ивана 

17. Представник Савета родитеља – Азра Кршић 

18. Преставник локалне заједнице – Џенана Суљовић 

19. Преставник министарства унутрашнјих послова. СУП Н.П. –Ивица Радовић 

20. Представница социјалне заштите – Адела Исламовић 

 

Интервентне активности у прогарму заштите деце 

 

У установи се интервенише на ансиље, злостављање и занемаривање када се дешава или 

се догодило: 

 између деце 

 запосленог и детета 

 трећег лица и детета 

 запосленог и родитеља 
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Мерама интервенције насиље се зауставља, осигурава безбедност свих учесника и 

смањује ризик од понављања. 

 

Редослед поступака: 

 

- проверавање сумње или откривање насиља 

- заустављање и смиривање учесника 

- предузимање хитних акција и обавештење родитеља, чланова тима вртића, чланове 

тима установе, директора 

- обављање консултација у вртићу, установи. 

 

Израда ПЛАНА ЗАШТИТЕ који се сачињава за конкретну ситуацију и зависи од тежине 

и врсте насиља и односи се на оне које трпе насиље и они који га чине а садржи: 

- конкретне активности које утичу на промену понашања као и то ко спроводи 

активности и у које време. 

- план заштите сачињава Тим установе заједно са васпитачем и родитељем 

- за трећи ниво насиља диерктор подноси пријаву надлежним органима а школску 

управу обавештава у року од 24 часа 

Процена ефекта предузетих мера 

 

У ситуацијама када одрасли, запослени, родитељ или треће лице врши насиље, 

злостављање или занемаривање деце процедура је следећа: 

 Када је запослени починилац насиља, злостављања и занемаривања према детету у 

установи, директор предузима мере према запосленом у скалду са Законом а према 

детету мере заштите и подршке. 

 Када је родитељ починилац насиља према запосленом директор је дужан да обавести 

полицију. 

 Уколико је тим за заштиту деце на нивоу установе проценио да је реч о трећем нивоу 

насиља или има сазнање или сумњу на насиље у породици или друге одрасле особе која 

није запослена у установи, обавезан је да укључи установе спољашње мреже (центар за 

социјални рад, МУП, здравствене службе, надлежне у школској управи). 

 

 

Евиденција и документација 

Евиденција и документација о планираним и реализованим превентивним и 

интервентним активностима води се: 

 

На нивоу група 

 Васпитачи и медицинске сестре планирају конкретне, превентивне и 

интервентне активности из програма заштите у складу са узрастом и 

потребама деце у групи а ан основу психолошке процене групе у септембру 

месецу као и белешкама о деци.  

 У месечном плану планирају се најмање 4 активности посебно обележене и 

разграђене у недељном плану. О реализованим активностима води се кртички 
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осврт и запажања кроз недељне и месечне евалуације. 

 Процена реализације превентивних и интерветних активности врши се једном 

месечно у сарадњи са члановима тима вртића и чланом тима установе. 

Тромесечни извештаји и даље се реализују. 

 У посебној свесци у свакој групи (за први ниво насиља) васпитачи и 

медицинске сестре евидентирају случајеве насиља која садржи врсту насиља, 

учеснике, примењене мере и ефекте. 

 
 

 
 
 

ИНФОРМСАЊЕ ВАСПИТАЧА, РОДИТЕЉА, ДЕЦЕ И ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

ИНФОРМСАЊЕ 

ВАСПИТАЧА 

ИНФОРМСАЊЕ 

РОДИТЕЉА 

ИНФОРМСАЊЕ 

ДЕЦЕ 

ИНФОРМСАЊЕ 

ЛОКАЛНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ 

Састанци актива 

/август/ 

родитељских 

састанака  

 

разговора/током 

целе године/ 

 

кроз активно 

укључивање у рад 

на нивоу заједнице и 

у сарадњу са Домом 

здравља, 

 Центаром за 

социјални рад,  

МУП-ом, медијским 

кућама 

Радионице 

 /по договору/ 

 

Паноа 

Упитника 

Анкета 

 

радионица 

 

 

Стручна 

литературе 

Радионица 

 /октобар, март, април/ 
 по договору тима 
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ИСТРАЖИВАЊЕ НА ТЕМУ НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ДЕЦЕ 

ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

 

 

ИСТРАЖИВАЊЕ СПРОВЕСТИ КРОЗ: 

- разговор са децом, 

- упитник, 

- бележење одговора, 

- обраду података. 

О СПРОВЕДЕНОМ ИСТРАЖИВАЊУ ИНФОРМИСАТИ : 

Родитеље, запослене, локалну заједницу. 

ВОЂЕЊЕ АДЕКВАТНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ОБЛИКУ 

НАСИЉА: 
ЕВИДЕНЦИЈУ ВОДИ: васпитач у оквиру групе и ТИМ/Посебне фасцикле, досије, 

портфолија. 

ВАЖНО : ОБЕЗБЕДИТИ ДИСКРЕЦИЈУ И ТАЈНОСТ ПОДАТАКА ВЕЗАНИХ 

ЗА ДЕТЕ. /Документацију чувати код стручне службе или директора поштујући принцип 

поверљивости података/. 

УКОЛИКО ДОЂЕ ДО ТЕЖИХ ОБЛИКА НАСИЉА УКЉУЧИТИ ДРУГЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ : 

 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

 ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ 

 МУП 

 

План превентивних активности 

 

Превентивне активности допринеће да деца: 

 прихвате и науче вештине потребне за боравак и живот у колективу, 

 осећају се заштићено и сигурно у установи, 

 успешније и ефикасније се развијају и уче, 

 буду одговорнија и науче да управљају сопственим понашањем у конфликтним 

ситуацијама (да их избегавају или конструктивно решавају), 

 да управљају осећањима као што су љутња, фрустрација, срећа, усхићење, 

 успостављају и негују пријатељства,  

 науче да заштите своја и права других (право на приватност, слободу избора...) 

 разумеју и прихватају разлике, сарађују са другима раде тимски. 

 

Превентивне активности допринеће да одрасли: 

 преузму одговорност за стварање и неговање подстицајног окружења у установи, 

 поштују своја и права других,  

 уважавају различитости и негују кооперативност и сарадњу,  

 усвоје и примењују практична знања и вештине за конструктивно превазилажење 

сукобаи кризних ситуација (саосећајна комуникација, посредовање и конфликтима, 

комуникација са медијима, 
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 уоче и консктруктивно се суочавају са разним облицима насиља. 

Превентивне активности су саставни део програма за заштиту деце и ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања и оне подразумевају реализацију циљева и задатака 

у овој области. Уско су повезане са интервентним активностима. План и програм 

превентивних активности је саставни део Годишњег плана рада Установе и сачињава се за 

сваку радну годину на основу интервентивних активности и евалуације превентивних и 

интервентивних активности. 
 

Превентивне активности током 2018/2019. године биће спроведене на следећим нивоима: 

 

ПРЕВЕНЦИЈА - АКТИВНОСТИ НА СПРЕЧАВАЊУ НАСИЉА- 

 
Ниво 

безбедн. 
Активности/начини Време Место 

Реализатори/ 
Носиоци 

Физичка 
безбедност 

замена справа у дворишту 

током 
године 

двориште 
техничко 
особље, 

директор 

уређење зеених површина 
постављање ограде између 
старог и новодограђеног 
дела  

Емоц.соц. 
безбедност 

деце 

Радионице за децу једном 
месечно 

радна 
соба 

Васпитачи 

Дани толеранице, квиз и 
активности „игре улога“ 

новембар установа  васпитачи 

Здравствено
-хигијенска 
безбедност 

деце 

Развијање навика 
правилног понашања 
приликом исхране –
понашање за столом, 
коришћење прибора  

свакодневно 
трпезариј

а, радна 
соба 

васпитно 
особље, 

кухињско 
особље, 

сарадник 

Изложба дечјих радова на 
тему хигијене и здравља 

 током 
године 

панои у 
холу  

васпитно 
особље 

Посета педијатру 
током 
године 

дом 
здравља 

васпитачи 
педијатар 

Посета стоматологу  
током 
године 

дом 
здравља 

васпитачи 
стоматолог 

Посета физиотерапеута 
током 
године 

објекат 
установе 

мспзз, 
физиотерапеут 

Заштита од 
дискримин

ације 

Радионица: Прихватање 
различитости 

новембар  
фебруар 

група васпитачи 

Предавање за родитеље на 

родитељским састанцима 

на тему ''Дечје 

самопоштовање'' 

Фебруар Установа 
директор, 
спољашњи 
сарадници 
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Радионица: Поштовање и 
самопоштовање 

Децембар 
март  

група васпитачи 

„Топ листа најлепших 
порука и речи“ 

септембар   
април  

група васпитачи 

Упознавање запослених са 
Законом о забрани 
дискриминације 

септембар установа директор 

Заштита од 
насиља, 

злостављања и 
занемаривања 

Цртеж на тему „Моја 
породица“ 

март  група васпитачи 

Упознавање запослених са 
Програмом заштите од 
насиља, злостављања и 
занемаривања 

септембар установа директор 

Упознавање родитеља са 
Програмом заштите од 
насиља, злостављања и 
занемаривања, Законом о 
спречавању насиља у 
породици 

новембар установа 
директор, 

представници 
ПСС 

Реализација програма 
''Живот деце у безбедном 
окружењу'' 

током 
године 

установа 

директор, 
васпитно 
особље, 
представници 
МУП РС –ПС 
Нови Пазар 

Игре улога 
током 
године 

група васпитачи 

Разговори са члановима 
породице  

по потреби установа 
васпитно 

особље 

Изложбе дечијих радова 
током 
године 

установа васпитачи 

 
 

План реализације радионица за децу у циљу јачања емоцијално-социјалне 
безбедности деце 

 

Време Тема Активности Mесто 
Реализ
атори 

Септембар 
Није тешко бити 

фин 

Буквар лепог понашања 
Лепе и ружне речи (КП84) 

Лепи манири (КП 84) 

В
асп

и
т

н
а 

гр
уп

а 

В
асп

и
т

н
о

 
о

со
б

љ
е 
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Октобар  
Права и обавезе 

детета 

Буквар дечјих права 
Дневни распоред активности 

Спортом против насиља 

Новембар  
Разлике међу 

људима 
Ланац сличности и разлика 

Децембар Толеранција 
Светлуцава црвена линија – 

по сценарију 

Фебруар  Свест о себи 
Аутопортрет 

У овоме сам нај (КП33) 

Март  Љубав Ко је у мом срцу 

Април  
Комуникац. и 
неспоразуми 

Огрлица пријатељства 

Јун  Срећа, туга Кад си срећан 

 
 
 

 
 
Програм социјалне заштите деце се темељи на неколико основних принципа 
дефинисаних Законом о основама система образовања и васпитања:   

- принципу једнаког права и доступности образовања и васпитања без 
дискриминације и издвајања по основу пола, социјалне, културне, етничке, 
религијске или друге припадности, месту боравка, односно пребивалишта, 
материјалног или здравственог стања, тешкоћа и сметњи у развоју и инвалидитета, 
као и подругим основама; 

- образовању и васпитању у демократски уређеној и социјално одговорној 
установи у којој се негује отвореност, сарадња, толеранција, свест о културној и 
цивилизацијској повезаности у свету, посвећеност основним моралним вредностима, 
вредностима правде, истине, солидарности, слободе, поштења и одговорности, у којој 
је осигурано пуно поштовање права детета о одраслог. 

- смањењу стопе осипања из система васпитања и образовања, посебно особа 
из социјално угрожених категорија становништва и неразвијених подручја, особа са 
сметњама у развоју и инвалидитетом и других особа са специфичним тешкоћама у 
учењу и подршци њиховом укључењу у систем, у складу са принципима инклузивног 
образовања. 

Законом је дефинисан један од основних циљева образовања и васпитања – 
пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој детета у 
складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима.  

14. Програм социјалне заштите 
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Зарад остварења овако дефинисаног циља установа планира реализацију 
задатака, односно активности из области социјалне заштите на различитим 
нивоима:  

- нивоу предшколске установе, 
- нивоу васпитне групе, 
- нивоу конкретног детета. 
 
 

Ниво 
реализац. 

Задаци Активности/начини Време Место 
Реализатори

/ 
носиоци 

Н
и

в
о

 у
ст

а
н

о
в

е
 

Обогаћивање понуде 
програма и услуга 

установе 

утврђивање потреба 
деце и родитеља за 

новим облицима рада и 
услуга 

септембар, 
фебруар 

објекат 
установе 

тим за 
рпсп 

директо
р 

Развијање 
спонзорства, 
донаторства 

обезбеђивање 
дидактичких средстава 

и опреме за децу 

током 
године 

објекат 
установе 

 

васпитно 
особље, 
директо

р 

Промоција свих 
облика рада 

установе 

припрема, штампање и 
презентовање 

годишњака 
предшколске установе 

август 

објекат 
установе, 
истурена 
одељења 

директо
р, 

васпитно 
особље 

уређење, опремање и 
реализација тематских 

изложби на огласној 
табли у центру града 

октобар-
август  

центар 
насеља 

актив 
васпитач

а, 
директо

р, 
техничко 

особље 
Развијање ефикасног 

система 
међусекторске 

сарадње  између 
Центра за социјални 
рад и предшколске 

установе 

пружање неопходних 
информација и 

омогућавање лакшег 
приступа услугама из 

области социјалне 
заштите деци и 

родитељима 

септембар-
август 

објекат 
установе, 
издвојена 
одељења 

директо
р 

Превентивни рад на 
заштити деце од 

насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

реализација 
превентивних 

активности из програма 
заштите 

септембар 
-август 

објекат 
установе, 
истурена 
одељења 

васпитно 
особље 

Ниво 
васпитне 

групе 

Рад на унапређивању 
процеса адаптације 

деце 

планирање и праћење 
процеса адаптације за 
новопридошлу децу 

септембар 
и током 
године 

објекат 
установе, 
истурена 
одељења 

васпитно 
особље 

Рад на унапређ. 
процеса социјал. 

деце 

испитивање и праћење 
социјалних показатеља 

на нивоу групе 

септембар 
-август 

објекат 
установе, 
истурена 
одељења 

васпитно 
особље 

Ниво 
конкр.
детета 

Индентификовање, 
предузимање мера и 
праћење деце која су 

у стању потребе за 
услугама соц.рада и 

соц. заштите 

предлагање 
одговарајућих облика 
соц.заштите и услуга 
соц. рада за поједину 

децу која живе у 
неповољним условима 

септембар 
-август 

објекат 
установе, 
истурена 
одељења 

васпитно 
особље, 

мспзз 

Утврђивање обезбеђивање септембар- објекат васпитно 
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специфичних 
појединачних 

социјалних потреба 
деце и рад на 

њиховом решавању 
 

одговарајуће помоћи 
установе у складу са 

могућностима 

август установе, 
истурена 
одељења 

особље 

Примена Програма 
заштите деце од 

насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

иницирање ангажовања 
радника центра за 

социјални рад у раду у 
складу са програмом 

заштите деце од насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

септембар-
август 

објекат 
установе, 
истурена 
одељења 

тим за 
заштиту 

 

 

Програм исхране деце у предшколским установама заснива се на принципима 

правилне исхране деце предшколског узраста и у складу је са прописима који уређују 

област предшколског васпитања и образовања, здравствене заштите и безбедности хране. 

Начела правилне исхране деце на којима се заснива програм исхране деце у 

предшколској установи су: 

1) рационална исхрана – исхрана која обезбеђује адекватан енергетски унос у односу 

на узраст и пол; 

2) оптимална исхрана – добро избалансирана исхрана, која обезбеђује све хранљиве 

састојке и заштитне материје у одређеним количинама и процентуалним односима; 

3) разноврсна исхрана – која обезбеђује дневну заступљеност свих група намирница, 

разноврсна јела без честог понављања, при чему предност треба дати биолошки вредним 

намирницама; 

4) сезонска исхрана – која подразумева заступљеност намирница зависно од 

годишњег доба; 

5) уравнотежена исхрана – односи се на правилан дневни ритам оброка, у одређено 

време и у одређеним временским размацима. 

 

Програм исхране деце у установи треба да задовољи следеће критеријуме: 

1) здравствену безбедност хране – здравствено исправне намирнице, односно 

физичко-хемијски и микробиолошки исправне намирнице; 

2) санитарно-хигијенске услове складиштења и чувања намирница, припреме и 

дистрибуције хране, у складу са принципима добре хигијенске и произвођачке праксе; 

3) правилан начин припреме хране и одговарајући начин сервирања оброка (естетски 

изглед хране). 

15. Програм исхране за  2018./2019. годину 
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При планирању исхране деце узима се у обзир: 

1) узраст деце; 

2) број деце одређене узрасне групе; 

3) дужина боравка деце у установи; 

4) енергетске и нутритивне потребе деце. 

 

          Редослед и време сервирања оброка, планирају  се у зависности од дужине  боравка 

деце у установи, у одређеним временским интервалима, у складу са физиолошким 

потребама деце.  

 

Редослед и време сервирања оброка за јутарнји програм 

доручак ужина ручак 

8.00 до 9.00.часова 10.30 до 11.30 часова 13.30 до 14.30 часова 

 

Ова одступања су због прилагођавањa  потребама родитеља, јер највећи број деце 

долази од  7.30  до  8.00 часова, а одлази између 14.30  и  15.30 часова.  

Редослед и време сервиранња оброка за поподневни програм 

ручак вечера ужина 

14.30 до15.30.часова 17.30 до 18.30 часова 20.00 до 20.30 часова 

 

Овај распоред прилагођен је физилошким потребама деце, потребама родитеља и 

специфичним условима за боравак деце.  

За децу која у установу долазе у раним јутарњим сатима (до 6.30 h), односно за децу 

која остају у касним поподневним сатима, потребно је обезбедити мали оброк/ужину пре 

доручка, односно после ручка. 

У централној кухињи  се обавља припрема хране за децу која бораве у четири објекта, 

док се у дистрибутивним кухинњама обавља подела хране достављене из централне 

кухиње и хране која захтева припрему непосредно пред конзумирање( напици, сезонске 

салате и сл.) 

 

 

 



Годишњи план рада Предшколске установе ''Младост'' Нови Пазар за радну 2018/2019. годину 

 

 

 
91 

 

Број планирахих оброка  

Редослед 

оброка 

 Објекат 

„Младост“ 

Објекат 

„Наше 

Дете“ 

Објекат 

„Дечја 

Радост“ 

Објека 

„Пчелица“ 

Објекат 

„Абу 

Даби“ 

Укупан 

број 

оброка 

Доручак 320 -340 270-290 260-280 150-170 65-80 1065-

1160 

Ужина 320- 340 270-290 260-280 150-170 65-80 1065-

1160 

Ручак  320-340 270-290 260-280 150-170 65-80 1065-

1160 

Поподневна смена 

Ручак  / / 130-150 /  

/ 

130-150 

Вечера  / / 130-150 / / 130-150 

Ужина  / / 130-150 / / 130-150 

 

          За децу чије здравствено стање захтева специфичну исхрану и која не конзумирају 

неке намирнице, сарадник за исхрану планира појединачне оброке  на основу потврде 

издате од стране доктора медицине. 

         Појединачни оброциприпремају се на основу писаног упутства стручног тима 

установе који формира директор, а чији су чланови: сарадник за исхрану, главни кувар и 

превентивне сестре. 

        За децу која у установу долазе у раним јутарњим сатима (до 6.30 h), односно за децу 

која остају у касним поподневним сатима, обезбеђује се мали оброк(ужина) пре доручка, 

односно после ручка. 

        Још увек нису створени услови за увођење HCCP стандарда, па се контрола 

санитарно-хигијенских услова припреме и дистрибуције хране  врши у складу са 

принципима добре хигијенске и произвођачке праксе, на основу процене ризика, а 

подразумева: анализу микробиолошке исправности брисева узетих са радних површина, 

прибора, руку и носева запослених у кухињама; контролу микробиолошке исправности 

намирница и готових оброка.  

Унутрашња контрола врши се кроз контролу намирница при пријему, контролу 

документације – атеста о здравственој безбедности и декларација достављених намирница 

и контролу припреме и дистрибуције хране. 

Програм рада сарадника за исхрану нутриционисте – дијететичара 

 

    I. Планирање, организацијa и праћење остваривања исхране деце: 

 

- Планирање исхране деце,   

- Израда индивидуалних јеловника за децу која из здравствених разлога захтевају 

прилагођену исхрану;  
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- Руковођење, организација и координација рада кухиња; 

- Контрола комплетног ланца исхране; 

- Праћење и контрола реализације процеса исхране; 

- Планирање набавки намирница; 

- Учешће у раду комисије за избор добављача и давање предлога за набавкеу 

кухињске опреме; 

- Вођење документације. 

II. Стручна подршка запосленима у предшколској установи из домена исхране: 

 

- Саветодавно-инструктивни рад са запосленима на пријему намирница, припреми и 

дистрибуцији хране;  

- Давање репорука запосленима у непосредном раду са децом из области исхране. 

 

III. Сарадња на нивоу установе: 

 

- Сарадња са директором, стручним сарадницима и осталим запосленима у 

установи; 

- Сарадња у тиму за исхрану установе; 

- Учешће у активностима где се промовише здрава храна и правилна исхрана 

(обележавање Месеца правилне исхране, Недеља здравља зуба, подршка деци у 

адаптационом периоду, подршка родитељима и деци са специфичним потребама 

у исхрани и др.)   

 

IV. Сарадња са надлежним институцијама и установама (заводи, односно институти за 

јавно здравље и др). 

 

 

V. Стручно усавршавање: 

- Стално стручно усавршавање у функцији континуираног унапређивања исхране 

деце – уношење иновација и примена нових сазнања из домена науке о исхрани у 

пракси; 

- Учешће у раду  Управног одбора Удружења нутрициониста – дијететичара 

предшколских установа Србије; 

- Присуство на стручним симпозијумима Удруженја нутрициониста-дијететичара 

предшколских установа Србије; 

- Присуство на конгресима Савеза здравствених радника Србије; 

- Сарадња са другим струковним асоцијацијама и удружењима. 
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На основу испитивања потреба родитеља деце која похађају установу у радној 

2018/2019.години  планира се реализација три специјализована програма: 

- програм учења енглеског језика 

- програм глуме и драмског изражавања 

- програм ''школица спорта'' 

 

Одлуку о избору и реализацији програма доноси орган управљања установе по 

прибављеном мишљењу савета родитеља, након расписаног конкурса, у складу са 

Законом и Правилником. 

 
 
 

 
 

Назив/врста 
програма 

Активности/начини Време Место 
Реализатори/н

осиоци 

 
 
 

''Живот деце 
у безбедном 
окружењу'' 

Упознавање са 
основним правилима 

понашања у 
саобраћају 

У току 
године 

установа 

директор, 
васпитно 
особље, 

представници 
ПС Нови Пазар 

Радионице за децу на 
тему безбедности 

У току 
године 

установа 

тим за заштиту, 
директор, 

представници 
ПС Нови Пазар 

Предавање за 
родитеље на тему 
заштите деце од 

насиља, упознавање 
са Законом о забрани 

насиља у породици 

У току 
године 

Установа, 
родитељски 

састанци 

директор 
представници 

ПС, ДЗ, ЦСР 

Посета ватрогасаца 
установи 

април установа 

директор, 
васпитно 
особље, 

представници 
ватрогасне 

службе 

Посета представника 
МУП установи 

април установа 

директор, 
васпитно 
особље, 

представници 

16. Посебни и специјализовани програми 

Други програми и облици рада и услуга 
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МУП-а 

''Карневал поводом 
Дана града“ 

април град 
запослени, 

деца, родитељи, 
МУП 

Позоришне 
представе за 

децу 

Реализација 
представа за децу 

октобар, 
децембар, 
април, јун 

објекат 
установе 

васпитно 
особље, 

директор 

Дечја недеља 

Упознавање са 
Конвенцијом о дечјим 

правима, 
уређење 

информативних паноа 
у вртићима 

Током 
године 

васпитне 
групе 

васпитно 
особље, 

директор 

Посета деце Градској 
управи 

октобар  установа 
васпитно 
особље, 

директор 
Дечји маскембал, 
фолклор,музичке 

активности 
Промоција дечјих 

права 

октобар 
градски 

парк 

васпитно 
особље, 

директор, пп 
служба 

Драмске игре, цртање 
на Тргу 

октобар 
објекат 

установе 

васпитно 
особље, 

директор 

''Еколошка 
патрола'' 

Обилазак насеља, 
подела летака о 

потреби очувања 
природне средине 

Април  

двориште 
установе, 
градски 

парк 

васпитно 
особље, 

директор 

''Новогодиш
ње чаролије'' 

Обележавање Нове 
године 

децембар 
објекат 

установе 
васпитно 

особље 

Излети 

Упознавање са ужом и 
широм природном и 

друштвеном 
средином 

током 
године 

ужа и шира 
друштвена 
и природна 

средина 

васпитно 
особље 

Дана  
установе 

Обележавање дана 
установе 

мај 
Објекат 

установе 
васпитно 
особље,  

Свечани 
испраћај 

предшколаца 

Манифестаца“Растимо 
уз плес“ на Градском 

стадиону 
јун установа 

васпитно 
особље, управа, 

родитељи 
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17. КЛУБ РОДИТЕЉА И ВАСПИТАЧА 

  

На иницијативу удружења - Партнерски за образовање Нови Пазар радне 2018/19 године 

наша установа је формирала Клуб родитеља и васпитача. 

 

Тим клуба родитеља и васпитача чине: 

 

1. Мибера Коматина- превентивна сестра 

2. Сандра Костић-медицинска сестра васпитач 

3. Сумера Суводолац – медицинска сестра васпитач 

4. Оливера Савовић – васпитач 

5. Билсана Хаџић – васпитач 

6. Суада Кадрић - васпитач 

7. Биљана Кулунџић-родитељ 

8. Брунчевић Сајма – родитељ 

 

Рад Клуба родитеља и васпитача 

 

 Као што је пракса показала, иако је тема учешћа родитеља у образовању 

препозната у свим значајним документима образовних политика, не постоје довољно 

ефикасни механизми који ће помоћи родитељима да буду активни и укључе се у рад 

школе. Међународна искуства али и искуства и пракса у земљи (формирање и рад Клубова 

родитеља, Тимова за сарадњу са породицом) показала су да се сарадња на релацији 

предшколска установа – родитељ оснажује и учешће родитеља повећава уколико постоји 

више различитих начина како родитељи могу да се укључе и допринесу раду предшколске 

установе. Досадашња пракса показује да ниво укуључивања родитеља у рад предшколске 

установе зависи од броја механизама, дефинисаних начина могућности за учешће 

родитеља (Савет родитеља, тимови, Клубови родитеља), као и да ће се родитељи 

укључивати више, одазивати чешће, уколико постоји прилика за непосредније, директније 

учешће. Досадашњи начини учешћа који се нуде родитељима у оквиру предшколске 

установе, су најчешће представничког карактера. Они често не омогућавају континуирано 

учешће већег броја родитеља директноу осмишљавање, планирање и реализацију 

активности - програма/ пројеката и прикупљање средстава, већ се учешће углавном 

остварује преко и/или на позив преставника родитеља у тим телима. Уколико се и дешава 

консултовање већег броја родитеља, најчешће је то једном до два пута годишње.  

 Свака васпитно образовна устанаова може донети одлуку да формира Клуб 

родитеља и васпитача, који заједно са Саветом родитеља и тимовима обезбеђују 

значајније и директније учешће родитеља по питањима од интереса за рад предшколске 

установе и образовање ученика. Посебна добит од успостављања Клуба родитеља и 

васпитача, који окупља и родитеље и васпитаче, јесте управо заједнички рад кроз који се 

унапређује међусобна сарадњаиобезбеђује достизање најбољег интереса деце у процесу 

образовања, а на питања као што су: унапређивање образовних постигнућа, мотивација за 

учење и остваривањеподстицајне климе у предшколској установи, безбедности деце, 

превенција насиља, итд.  
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Оквир рада Клуба родитеља и васпитача 

 

 Клубови родитеља и васпитачапредстављају групе које чине родитељи и 

васпитачи заинтересовани да се активније укључе у креирање и реализацију програма који 

пружају подршку за све учеснике активне у образовном процесу – ученике, родитеље и 

васпитаче.  Клубови су  оперативне јединице које могу брзо и ефикасно да се  

организују и реализују активности и на тај начин одговoре на потребе различитих 

учесника у образовању и допринесу развоју квалитетне сарадње на релацији предшколска 

установа – породица.  

Клубови родитеља и васпитача, Савет родитеља предшколске установе и тимови који 

укључују родитеље, заједно чине оквир за сарадњу и учешће актера окупљених у 

образовању. Клуб родитеља и васпитача је јединица која омогућава директно учешће већег 

броја родитеља и васпитача  који реализују конкретне акције/ програме/ иницијативе, а у 

складу са заједнички дефинисаним приоритетима, који се утврђују у сарадњи са Саветом 

родитеља и другим предшколским тимовима. Делујући као неформално удружење, Клуб 

омогућава флексибилније и ефикасније организовање и реализацију већег броја 

иницијатива, него што је то случај у пракси са Саветом родитеља. Клуб родитеља и 

наставника и Саветродитеља, као и тимови који укључују родитеље или су усмерени на 

рад са породицом,координирају активности и заједно доприносе да се унапреде услови и 

подигне квалитет образовања,а у циљу проналажења најбољих начина да се одговори на 

потребе које се препознају као значајне у појединачним васпитно-образовним установама, 

учествујући заједно у:  препознавању приоритета за рад у наредној години, заједно радећи 

на остваривању сарадње са значајним актерима у локалној заједници и шире (образовним, 

здравственим институцијама и институцијама културе, спортским удружењима, 

невладиним организацијама, фондацијама, итд.) и стварању иницијативе које су усмерене 

на унапређење услова и квалитета образовања. О својим активностима Клуб редовно 

извештава Савет родитеља предшколске установе и Наставничко веће, док Савет 

прослеђује даље информације преко представника родитеља осталим родитељима, 

односно преко Васпитно-образовног већа запосленима у установи.  

  

У складу са наведеним, оквир рада Клуба родитеља и васпитача подразумева 

следеће:  

- развој сарадње и поверења између предшколске установе и породице како би се 

обезбедило достизање најбољег интереса деце у образовању, кроз следеће активности: 

испитивање потреба деце, васпитача и родитеља, ради одређивања облика и начина 

остваривања сарадње; рад на мотивацији родитеља за преузимањем активног учешћа у 

предшколским активностима и процесима доношења одлука у складу са процедурама;  

- испитивање потреба и интересовања различитих учесника у образовању (родитеља, 

васпитача  и деце) за одређеном подршком, са посебном пажњом на разумевање свих 

препрека које постоје у сарадњи породица – предшколска установа (спровођење 

истраживања на тему како родитељи виде васпитаче у образовном процесу и обрнуто, 

дискусија како да се сарадња унапреди по одређеним темама, које вештине недостају, 

итд.); 
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- подршку у креирању васпитних, образованих програма, предшколских и 

ваннаставних, као што су различите активности у области спорта, науке, културе, заштите 

животне средине, здравља, хуманих вредности и безбедности, итд. – на све теме које се 

препознају као значајне, како за ученике, тако и за родитеље и васпитаче;  

- подршку у раду на унапређивању образовних постигнућа мотивацији за 

предшколско учење кроз различите иницијативе/програме и процес покренуте од стране 

предшколске установе или у сарадњи са другим актерима; 

- развијање иницијатива за унапређење организације живота и рада у предшколској 

установи и предшколском окружењу, посебно оних који се односе на  остваривање 

подстицајне и безбедне климе у школи и унапређење услова рада у предшколској 

установи; 

- мапирање (препознавање) значајних програма (иницијатива) удружења у локалној 

заједници и шире (на међународном плану) са којима треба развити партнерство/сарадњу; 

- прикупљање средстава за програме/иницијативе које се дешавају у предшколској 

установи; 

 

 

Клуб редовно информише:  

 

- Савет родитеља, Наставничко веће, тимове о спроведеним активностима о свом 

раду и то кроз учешће на редовним састанцима, припремом периодичних извештаја. 

- родитеље, васпитаче и децу о планираним и спроведеним активностима (на сајту 

установе, кампањама, инфо пултовима, у часопису установе, итд). 

- родитеље о документима од значаја за рад и сарадњу у оквиру предшколске 

установе, као и о процесима (иницијативама) на националном нивоу, које су значајне за 

развој образвоних политика; 

 

Клуб на основу утврђених потреба, дефинише приоритете за рад у наредној радној години 

и покреће процес осмишљавања годишњег плана активности. У складу са донешеним 

планом, клуб планира и реализује активности/програме и пројекта.  

 

 

Начин рада Клубова родитеља и васпитача 

 

 Клубови родитеља и васпитача функционишу као групе/ неформална 

удружења на нивоу установе. У циљу боље организације рада, Клуб родитеља и васпитача 

формира скупштину коју чине сви заинтересовани родитељи и васпитачи који се 

региструју као чланови Клуба. Скупштина бира једног васпитача  и једног родитеља да 

координирају рад групе. Поред координатора, скупштина бира и једног записничара и 

благајника. Клуб спроводи активности на основу плана активности који се утврђује на 

почетку школске године, на основу утврђених потреба и анализа тренутног стања у 

предшколској установи по одређеним питањима. Клуб о својим активностима редовно 
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извештава Савет родитеља са којим тесно сарађује, Наставничко веће, ученички 

парламент, али и родитеље, васпитаче и децу кроз редовне активности информисања (сајт 

установе, кампање, инфо пултови, часопис установе, огласна табла, итд.).  

 

Стратешки оквир деловања  Клуба родитеља и васпитачапредшколске установе за 

радну2018/19 годину 

 

У току радне2018/19 године, препознају се следећи  приоритети за рад: 

 

Циљ 1: Успоставити Клуб родитеља и васпитача,  развити програм рада и механизме 

за информисање родитеља  

Приоритет за прву годину је успоставаљање Клуба родитеља и васпитача и успостављање 

кључних капацитета који су неопходни за рад Клуба. 

 Као најзначајнији задаци препознају се следећи: 

*  Промоција Клуба у предшколској установи и отварање позива за родитеље и 

васпитаче да се укључе у рад 

У оквиру овог задатка потребно је осмислити кампању, која има за циљ да на нивоу 

предшколске установе промовише идеју Клуба и мотивише родитеље  и васпитаче да се 

укључе у рад. У кампањи ће се користити сви постојећи капацитети који служе за 

информисање родитеља и наставника, и то: Савет родитеља предшколске установе, 

Васпитно-образовно веће и активи, предшколски тимови, часопис, инфо – табле, итд, као и 

реализација посебних активности – дискусије, јавни час, итд.  На овај начин, осим 

информисања родитеља и наставника о постојању Клуба, препознају се и механизми који 

се користе за њихово редовно информисање о активностима Клуба.  

 

* Креирање програма Клуба на основу утврђених потреба и мапираних ресурса  

 

У циљу дефинисања програма који одговара потребама и интересовањима различитих 

актера – васпитача, родитеља и ученика, потребно је утврдити потребе кроз реализацију 

активности као што су: анкете, фокус групе.. Испитивање потреба се реализује у сарадњи 

са Саветом родитеља школе. Корисно би било спровести и друге активности 

истраживања и анализа које указују на тренутну ситуацију по питању сарадње родитеља 

и школе – квалитет односа који се успоставања у установи, као и предлога на који начин 

се може радити на унапређењу. На основу добијених информација, дефинишу се 

приоритети и развија план активности. У дефинисању приоритета и плана рада, значајну 

улогу игра Савет родитеља установе, који се активно уклучује у избор приоритета и даје 

коментаре на плана рада Клуба. У оквиру ове активности потребно је мапирати 

расположиве ресурсе којима располаже предшколска установа и/или родитељи (простор, 

знања и вештине родитеља који могу да се користе у ваннаставним активностима, 

социјални контакти које родитељи имају, итд.) и на основу њих планирати активности 

које се могу остварити у првој години.  

 

Циљ 2. Обезбедити оптималну реализацију активности у складу са утврђеним 

програмом и промовисати рад  Клуба у предшколској установи, локалној заједници 

и на националном нивоу 
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 У складу са прописаним мандатима и дефинисаним планом рада, Клуб 

спроводи активности и сарађује/ учествује у раду других тела као што је Савет родитеља 

установе и др, односно успоставља сарадњу са значајним институцијама, невладиним 

организацијама,  фондацијама, компанијама, активним у локалној заједници, на 

националном и међународном нивоу. 

 

Предвиђени задаци су:  

* Реализовати активности у складу са дефинисаним планом рада Клуба заснованим 

на утврђеним потребама и расположивим ресурсима и предвиђеним временским оквиром 

Потребно је обезбедити услове за несметано спровођење годишњег акционог плана, као и 

активности праћења и евалуације. Под овим се подразумева реализација активности, као 

што су:  додатни образовни програми за децу који се субвенционисано или бесплатно 

спроводе у установи, трибине и едукације за родитеље и васпитача на све значајне теме, 

акције усмерене на уређење установе (прикупљање средстава, волонтерске акције 

уређивања), програми усмерени на јачање родитељских и васпитачких вештина за 

заштиту деце од насиља у установи, на интернету. 

* Реализовати активности информисања и промоције рада Клуба у установи, у 

локалној заједници и на националном нивоу, мапирати могуће партнере и развијати 

сарадњу 

У оквиру овог задатка потребно је осмислити активности усмерене на препознавање 

ресурса и актера у локалној заједници/ на националном и међународном нивоу, са којима 

се могу развити програми који унапређују рад школе и квалитет образовања (неформални 

програми образовања који се нуде деци у заједници, програми размене, националне и 

међународне конференције за родитеље, наставнике, ученике, учешће у међународним 

програмима за унапређење услова образовања – увођење предузетнишва, програме и 

услуге каријерне оријентације и саветовања, информисања, еудкативи семинари о јачању  

вештина за одговорно родитељство,  итд.). Такође, у оквиру овог задатка потребно је 

обезбедити промоцију и редовно информисање како заинтересованих у установи, тако и 

шире. 
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ПЛАН РАДА КЛУБА РОДИТЕЉА И ВАСПИТАЧА 
 

Циљ: Повећати број представника из свих интересних група које ће 

учествовати у осмишљавању, креирању и реализацији програма ипланова 

Задатак 1:  
Формиран је Клуб родитеља и васпитача 
током септембра 2018 год на нивоу 
Установе 

Критеријум успеха: повећан број 
родитеља који су укључени у рад 
вртића, формирани Kлубови родитеља и 
васпитачакоји активно раде,повећан 
Број заједничких аkтивности са 
родитељима; 
Инструменти: евалуативни упитници, 
чек листе, интервју са родитељима и 
васпитачима; 
Носиоци активности: координатори 
клуба , Педагошки колегијум 
Динамика реализације: од септембра 
2018, током сваке радне године према 
плановима клубова родитеља и 
васпитача  

Активности:  

1. На почетку радне 2018 године 
председница Клуба „Партнерски за 
образовање“ је на  стручним активима 
представила активности овог клуба , где 
смо и именовали представнике на нивоу 
Установе. 

Одговорна особа:директор 
Носиоци активности: Педагошки 
колегијум 
Главни организатор посла 
Спроводи: Координатор клуба 
Информисани:запослени, родитељи свих 
васпитних група 
Време реализације: септембар 2018. и 
сваке наредне године 

2. На првом састанку Клуба родитеља и 
васпитача утврдили смо приоритете, 
констатовали да у нашим вртићима сарадња 
са родитељима постоји, сада јој дајемо само 
име – Клуб родитеља васпитача 
 
 

Одговорна особа: директор 
Носиоци активности: координатор 
Клуба,главни организатор посла 
Спроводи: координатор Клуба 
Информисани: родитељи свих 
васпитних група, стручни радници 
објекта 
Време реализације: до краја септембар 
2018.  и сваке наредне године 

3. Клуб родитеља и васпитача израђује 
план информисања свих родитеља и 
васпитача о активностима Клуба 
/информативни пано, флајери, 
сајт…према снимљеним потребама 
родитеља/ 

Одговорна особа:директор 
Носиоци активности:координатор 
Клуба,главни организатор посла 
Спроводи:координатор Клуба 
Информисани:родитељи свих васпитних 
група, стручни радници објекта 
Време реализације: до краја септембар 
2018.  и сваке наредне године 
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4. Организовати заједничке активности и 
јавне манифестације – према Акцоном 
плану, како би се мотивисао што већи 
број родитеља да се укључи у живот и 
рад вртића /радити на подстицању духа 
заједништва/ 

Одговорна особа: директор 
Носиоци активности: координатор 
Клуба,главни организатор посла 
Спроводи: координатор Клуба 
Информисани: родитељи свих 
васпитних група, стручни радници 
објекта 
Време реализације: до краја септембар 
2018.  исваке наредне године 

5. Осмислити  активности чији је циљ 
унапређење етоса установе -„јачање 
тимског духа“, заједништва, осећаја 
припадности свих заинтересованих 
актера– деце, родитеља и васпитача/ 
наставника, установи.  

Одговорна особа: директор 
Носиоци активности: координатор 
Клуба,главни организатор посла 
Спроводи: координатор Клуба 
Информисани: родитељи свих 
васпитних група, стручни радници 
објекта 
Време реализације: до краја септембар 
2018.  исваке наредне године 

6. Стално праћење родитељских и 
васпитачких интересовања и потреба и 
укључивање родитеља према њиховим 
интересовањима и сходно могућностима 

Одговорна особа: директор 
Носиоци активности: координатор 
Клуба,главни организатор посла 
Спроводи: координатор Клуба 
Информисани: родитељи свих 
васпитних група, стручни радници 
објекта 
Време реализације: до краја септембар 
2018.  исваке наредне године 

7. Евалуација рада Клуба родитеља и  
наставника/васпитача – спровођење 
годишње евалуације рада Клуба и 
издвајање приоритета, циљева и задатака 
за наредну годину 

Одговорна особа: директор 
Носиоци активности: координатор 
Клуба, главни организатор посла 
Спроводи: координатор Клуба 
 

 
 

 
  

 

 

     Основни циљувођења у посаоје оспособљавање приправника за самостално извођење 

образовно-васпитног рада. У току периода приправништва наставник, васпитач и стручни 

сарадник, подржан од стране ментора и искуснијих колега, унапређује своја знања стечена 

на факултету, стиче нова знања и примењује различите облике и методе рада. 

      Све ове активности се остварују у циљу професионализације рада наставника, 

васпитача и стручног сарадника при чему је крајњи циљ унапређивање образовне праксе и 

осигурање квалитета образовања и васпитања. 

18. ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА МЕНТОРА СА ПРИПРАВНИКОМ  

И УВОЂЕЊЕ ПРИПРАВНИКА У ПОСАО 
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      Увођење у посао остварује се кроз оспособљавање приправника за самосталан 

образовно-васпитни, васпитно-образовни, васпитни и стручни рад (даље: образовно-

васпитни рад) и припрему за полагање испита за лиценцу. То је први корак ка 

професионалном развоју након стеченог базичног образовања  и он се остварује 

припремом приправника за полагање испита за лиценцу, за даље стручно усавршавање и 

стицање звања. Све ово чини систем којим се доприноси професионализацији у 

образовању. 

     Увођењем у посао приправник стиче знања и развија вештине и способности потребне 

за самостално остваривање образовно-васпитног рада. 

      Програм увођења у посао садржи и посебан део који се односи на оспособљеност за 

рад са децом и ученицима са сметњама у развоју. Овим програмом који садржи  основна 

знања из ове области и потребно је да њиме овладају сви који су запослени у образовно-

васпитним установама. Овај програм је одштампан уз Правилник и чини његов саставни 

део. 

      Програмом увођења у посао постављени су захтеви који се односе на: планирање, 

програмирање, оставривање и вредновање образовно-васпитног рада; праћење развоја и 

постигнућа деце и  ученика; сарадњу са колегама,  породицом  и локалном заједницом; рад 

са децом са сметњама у развоју; професионални развој; документацију наставника, 

васпитача и стручних сарадника. 

 
 
Тим за увођење у посао 

 

1. Сабина Хоћанин- директор установе 

2. Селма Хоџић- стручни сарадник педагог 

3. Маида Мурић Паљевац-секретар 

4. Руководиоци радних јединица 

5. Сарадници - медицинске сестре за негу и превентивну здравствену заштиту и негу 

 

 

Приправник 
 
Прва три месеца приправничког стажа, приправник ради под непосредним надзором 

васпитача који има лиценцу и које му одређује ментор. Изузетно, ако установа нема 

ментора, ангажоваће ментора из друге установе на основу уговора о допунском раду, у 

складу са законом. 

Поред шест сати непосредног рада у групи у оквиру четрдесеточасовне радне 

недеље, приправник је у обавези да ради још један сат који ће му користити за: 

консултације са ментором, планирање активности, упознавање са литературом, 

осмишљавање активности и припрему средстава за њихову реализацију, евиденцију. 

Приправник је у обавези да води евиденцију о свом раду која садржи: месечне оперативне 

планове, припреме за извођење активности, запажања о свом раду и раду са децом, о 

посећеним активностима, као и запажања ментора. Приправници се равноправно укључују 

у рад стручних актива и васпитно-образовних већа, као и тематских актива за које 

приправник покаже интересовање, а по препоруци ментора. 
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Ментор 

За ментора се одређује истакнути васпитач/стручни сарадник који има лиценцу, 

једно од прописаних звања или најмање 5 година радног искуства у области образовања и 

васпитања. Одређује га директор установе решењем, на основу прибављеног мишљења од 

васпитно-образовног већа, од дана пријема приправника у радни однос. Директор може да 

одреди ментора из друге установе ако у установи нема одговарајућег лица.Ментор уводи у 

посао приправника пружањем помоћи у припремању и извођењу образовно-васпитног 

рада, присуствовањем образовно-васпитном раду у трајању најмање 12 часова 

приправничког стажа, анализирањем образовно васпитног рада у циљу праћења 

напредовања приправника и пружањем помоћи у припреми за проверу савладаности 

програма. 
Током приправничког стажа приправник је у обавези да присуствује настави 

ментора, а и других васпитача, по препоруци ментора, у трајању од најмање 12 часова. 
Ментор подноси извештај директору о оспособљености приправника за самостално 

извођење образовно-васпитног рада. 
За оне елементе програма увођења васпитача у посао које ће реализовати 

заједничким радом ментор израђује детаљни план активности. 
 
 
Начин вођења документације приправника и ментора 
Приправник је у обавези да води следећу документацију уз помоћ ментора:  

 сачињава месечни план рада 
 израђује припрему за активност (радионице) 
 води евиденцију о деци  
 води дневник рада који садржи: 

- белешке о запажањима о свом раду и раду са децом, 
- белешке о запажањима о посећеним активностима  
- белешке о свим другим својим активностима у току свог приправничког 

стажа. 
 

Ментор је у обавези да води следећу документацију у вези приправника: 
 евиденцију о временском периоду у коме је радио са приправником,  темама 

и времену 
 посећених активности, са запажањима о раду приправнка, препорукама за 

унапређивање образовно-васпитног рада, 
 оцене поступања приправника по датим препорукама у извештају који пише 

на крају приправниковог стажа. 

  
План заједничког рада ментора и приправника 

М
е

се
ц

 

Васпитно-образовни рад 

Стручно усавршавање 
васпитача/стручног 

сарадника 
приправникаВођење 

документације и 
евиденције 

Професионални 
портфолио 

васпитача/стручног 
сарадника приправника 

1. 
 Приправник 
присуствујечасовима 

 Ментор упознаје 
приправника са структуром 

 Ментор заједно са 
приправником формира 
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ментора (2 пута 
недељно=8часова/активнос
ти), при чему ментор 
организује различите 
типове активности и 
демонстрира различите 
облике рада и методе рада 
 Сваку посећену 
активност ментор и 
приправник заједно 
анализирају 

планирања васпитно-
образовног рада 
 Ментор уводи 
приправника у процесе 
планирања васпитно-
образовног рада (избор тема, 
тематских области, 
тематских јединица )  

његов професионални 
портфолио 
 Приправник 
евидентира запажања о 
посећеним активностима 
и прилаже их у свој 
портфолио 

2. 

 Ментор припрема 
месечни план посете 
приправника активностима 
других колега исте струке  
 Приправник 
присуствује активностима 
ментора (сваке друге 
недеље=2 активности 
 Приправник 
присуствује активностима 
других колега исте струке 
(сваје друге недеље=2 
активности) 
 Ментор присуствује 
активностима приправника 
(недељно=4 активности) 
 Сваку посећену 
активност ментор и 
приправник заједно 
анализирају на основу 
белешки приправника и 
ментора 

 Ментор пружа помоћ 
приправнику при припреми 
активности, са посебним 
освртом на циљеве и задатке 
активности 

 Приправник 
евидентира своја 
запажања о посећеним 
активностима и прилаже 
их у свој портфолио 
 Приправник прилаже 
припреме за активност 
 Ментор прилаже 
запажања и препоруке за 
унапређивање рада 

3. 

 Ментор припрема 
месечни план посете 
приправника активностима 
других колега исте струке 
 Приправник присуствује 
активностима других 
колега (сваке друге 
недеље=2 активности) 
 Ментор присуствује 
активностима приправника 
(недељно=4 активности) 
 Сваку посећену 
активност ментор и 
приправник заједно 
анализирају на основу 
белешки приправника и 
ментора 

 Ментор 
пружа помоћ приправнику 
при припреми активности, с 
посебним освртом на тип и 
структуру активности 
 Ментор упућује 
приправника у вођење 
педагошке документације и 
евиденције 

 Приправник 
евидентира своја 
запажања о посећеним 
активностима и прилаже 
их у свој портфолио 
 Приправник прилаже 
своје припреме за 
активност 
 Ментор прилаже 
запажања и препоруке за 
унапређивање рада, као и 
оцену поступања 
приправника по датим 
препорукама 

4. 

 Ментор припрема 
месечни план посете 
приправника активностима 
других колега исте струке 
 Приправник 

 Ментор пружа помоћ 
приправнику при припреми 
активности с посебним 
освртом на избор облика, 
метода рада и примену 

 Приправник 
евидентира своја 
запажања о посећеним 
активностима и прилаже 
их у свој портфолио 
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присуствује активностима 
других колега (сваке друге 
недеље=2 активности) 
 Ментор присуствује 
активностима приправника 
(сваке друге недеље=2 
активности) 
 Сваку посећену 
активност ментор и 
приправник заједно 
анализирају на основу 
белешки приправника и 
ментора 

дидактичких средстава 
 Ментор помаже 
приправнику у вођењу 
педагошке документације и 
евиденције 

 Приправник прилаже 
своје припреме за 
активност 
 Ментор прилаже 
запажања и препоруке за 
унапређивање рада, као и 
оцену поступања 
приправника по датим 
препорукама 

5. 

 Ментор припрема 
месечни план посете 
приправника активностима 
других колега исте струке 
 Приправник присуствује 
активностима других 
колега (сваке друге 
недеље=2 активности) 
 Ментор присуствује 
активностима приправника 
(сваке друге недеље=2 
активности) 
Сваку посећену активност 
ментор и приправник 
заједно анализирају на 
основу белешки 
приправника и ментора 

 Ментор помаже 
приправнику у вођењу 
педагошке документације и 
евиденције 

 Приправник 
евидентира своја 
запажања о посећеним 
активностима и прилаже 
их у свој портфолио 
 Приправник прилаже 
своје припреме за 
активност 
 Ментор прилаже 
запажања и препоруке за 
унапређивање рада, као и 
оцену поступања 
приправника по датим 
препорукама 

6. 

 Ментор припрема 
месечни план посете 
приправника активностима 
других колега исте струке 
 Приправник 
присуствује активностима 
других колега (сваке друге 
недеље=2 активности) 
 Ментор присуствује 
активностима приправника 
(сваке друге недеље=2 
активности) 
Сваку посећену активност 
ментор и приправник 
заједно анализирају на 
основу белешки 
приправника и ментора 

 Ментор организује 
разговор са приправником на 
тему израде и коришћења 
дидактичких средстава 

 Приправник 
евидентира своја 
запажања о посећеним 
активностима и прилаже 
их у свој портфолио 
 Приправник прилаже 
своје припреме за 
активност 
 Ментор прилаже 
запажања и препоруке за 
унапређивање рада, као и 
оцену поступања 
приправника по датим 
препорукама 

7. 

 Ментор припрема 
месечни план посете 
приправника другим 
облицима васпитно-
образовног рада (јутарње 
телесно вежбање, сарадња 
са друштвеном средином, 
сарадња  са породицом итд.) 

 Ментор пружа помоћ 
приправнику у осмишљавању 
поступака евалуације 
активности 
 Ментор уводи 
приправника у процес личног 
самовредновања и сталног 
стручног усавршавања 

 Приправник прилаже 
своје припреме за 
активности и податке о 
израђеним дидактичким 
средствима и 
материјалима 
 Приправник прилаже 
своје белешке о 
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Приправник присуствује 
другим облицима васпитно-
образовног рада ментора и 
других колега 

евалуацији активности 
 Приправник прилаже 
своје белешке о 
самовредновању 

8. 

 Ментор припрема 
месечни план посете 
приправника другим 
облицима васпитно-
образовног рада 
 Ментор упознаје 
приправника са 
Правилником о додатној 
образовној, социјалној и 
здравственој подршци 
детету, поступцима процене  
и утврђивања права на ИОП, 
начином рада и реализације 
ИОП-а 
 Приправник 
присуствује другим 
облицима васпитно-
образовног рада ментора и 
других колега. 

 Ментор пружа помоћ 
приправнику у планирању и 
реализацији сарадње са 
породицом, друштвеном 
средином итд... 
 Ментор упућује 
приправника у акта и начин 
рада у оквиру пружања 
додатне подршке 

 Приправник прилаже 
своје припреме за 
активности и податке о 
израђеним дидактичким 
средствима и 
материјалима 
 Приправник прилаже 
своје белешке о 
евалуацији активности 
 Приправник прилаже 
своје белешке о 
самовредновању 

9. 

 Приправник по 
сопственој жељи или 
исказаној потреби 
присуствује активностима 
ментора и других колега 
(примена нових метода 
рада, употреба дидкатичких 
средстава, угледне 
активности...) 
 Ментор по исказаној 
потреби присуствује 
активностима приправника 

 Ментор заједно са 
приправником анализира 
разне педагошке ситуације 

 Приправник прилаже 
своје припреме за 
активности 

10. 

 Приправник по 
сопственој жељи или 
исказаној потреби 
присуствује активностима 
ментора и других колега 
(примена нових метода 
рада, употреба дидкатичких 
средстава, угледне 
активности...) 
Ментор по исказаној 
потреби присуствује 
активностима приправника 

 Ментор заједно са 
приправником анализира 
разне педагошке ситуације 

 Приправник прилаже 
своје припреме за 
активности 

11. 

 Ментор у сарадњи са 
директором Установе 
упознаје приправника са 
следећим актима: Уставом 
РС, Законом о основама 
система васпитања и 
образовања, Законом о 
предшколском васпитању, 

 Ментор упућује 
приправника у примену 
прописа из области 
образовања и васпитања 
 Ментор заједно са 
приправником анализира 
разне педагошке ситуације 

 Приправник прилаже 
своје припреме за 
активности 



Годишњи план рада Предшколске установе ''Младост'' Нови Пазар за радну 2018/2019. годину 

 

 

 
107 

 

Законом о раду, 
Правилницима који се 
односе на предшколско 
васпитање и образовање, 
Статутом установе, 
Стручним органима 
установе 

12. 

 Ментор у сарадњи са 
стручним сарадником 
упознаје приправника са 
следећим темама: годишњи 
план рада, предшколски 
програм, педагошка 
документација, рад 
стручних органа установе, 
сарадња са родитељима, 
праћење напредовања и 
развоја деце 
 Ментор помаже 
приправнику око избора и 
припреме активности за 
полагање у установи 

 Ментор организује 
разговор са приправником на 
тему праћења и напредовања 
дечјег развоја 
 Ментор заједно са 
приправником анализира 
разне педагошке ситуације 

 Приправник прилаже 
своје припреме за 
активности 

13.   

 Ментор подноси 
извештај директору о 
оспособљености 
приправника за 
самостално извођење 
образовно-васпитног 
рада 

 
 
 

19.План радакоординатора урелизацији ППП 
 
 

Област рада 
 

Задаци 
 

Динамика 
реализације 

Програмирање и 
планирање 

 

1.Учествовање у изради Годишњег плана рада 
Установе за 2017/18.год 

1.1.Креирање и израда Плана рада стручног Актива 
васпитача реализатора ППП 

1.2.Креирање и израда Плана рада координатора у 
реализацији ППП 

2.Учествовање у изради Предшколског програма 
дечијег вртића 

3.Учествовање у изради акционог плана за 
превенцију насиља 

4.Учествовање у изради Плана сарадње са основним 
школама 

5.Учествовање у изради планова рада 
новоформираних тимова на нивоу Установе 

VI, VII, VIII 
VI, VII, VIII 

VI, VII 
VI, VII 
VI, VII 

По потреби 
VI, VII 

По потреби 
VII, VII 

Рад на стварању 
оптималних услова 

4.Обилазак вртића чиме се стичу услови за: 
4.1. Упознавање са кадровским и условима социјалне 

По потреби 
Током године 
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за психофизички 
развој деце у 
години пред 

полазак у школу 
 

и физичке средине у којима се одвија ВО рад у години 
пред полазак у школу; 

4.2. Мониторинг и оснаживање 
компетенцијаваспитача при реализацији ППП; 

4.3. Увид, праћење и евалуација педагошке 
документације васпитача; 

4.4. Укључивање у рад на естетском и педагошком 
обликовању просторија, а посебно радних соба; 

5.Рад са децом (рад на остваривању права детета, 
стварање позитивне климе у групи, саветодавни рад са 
дететом и породицом и др.) 

6. Избор и учествовање у набављању, као и 
расподели дидактичког материјала; 

7. Предлагање и планирање набављања стручне 
литературе; 

8. Рад у библиотеци Установе као вид подршке 
стручном усавршавању васпитача-реализатора ППП 

9. Регистровање проблема који се јављају у ВО раду у 
припремним групама и рад на њиховом решавању 

10. Учешће у изради годишњег извештаја, и то у 
сегмент који се односи на остваривање ППП. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По потреби 
 
 

Током године 
 

Током године 
 
 

V 
 

Органзација 
васпитно-

образовног рада 
 

10.Учествовање у формирању припремних група; 
11. Помоћ васпитачима-реализаторима ППП у 

планирању и програмирању ВО рада: 
11.1. Пружање помоћи у планирању поступака и начина 

рада са децом у припремним групама; 
11.2. Учествовање у евалуацији програма ВО рада 
12. Предлагање могућих решења и дидактичко-

методичка упутства за разноврсно организовање ВО 
рада у припремним групама 

13. Учествовање на родитељским састанцима, као и 
састанцима Савета родитеља на којима се разматрају 
питања у вези са организацијом и релизацијом ВО 
рада у припремним групама 

14. Учествовање у организовању појединих облика 
сарадње са основним школама 

V, VI и по 
потреби 

 
по потреби 

 
 

по потреби 
 
 

IX и по 
потреби 

 
 
 

по потреби 
током 
године 

 

Дидактичко-
методички 

инструктивни рад 
(рад на 

унапређивању 
васпитно-

образовне праксе) 
 

15. Пружање помоћи васпитачима-реализаторима 
ППП у дидактичко-методичком концепирању ВО рада 
(у избору метода, облика и средстава рада); 

16. Пружање помоћи васпитачима-реализарорима 
ППП у иновирању ВО рада (више активних метода, 
кооперативних облика учења, решавања проблема,…); 

17. Подстицање кооперативних односа између 
васпитача и размене праксе која позитивно утиче на 
развој и подстицање сазнајне мотивације, ал ии 
развија пажњу, памчење и делује на понашање детета 
уопште; 

18. Праћење: 
18.1. Адекватности одабраних метода, облика рада у 
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садржаја у конкретним активностима; 
18.2. Усклађености захтева са узрасним 

карактеристикама детета; 
18.3. Поступака вредновања напретка деце која 

похађајуППП; 
18.4. Корелације различитих области у дневним 

активностима; 
18.5. Учешће у праћењу реализације Развојног и 

Годишњег плана рада 
19. Аналитичко-истраживачки рад: 
19.1. Учествовање у истраживањима у оквиру 

стручне службе, као и у истраживањима које 
организују стручне институције, организације и 
Министарство просвете Републике Србије; 

19.2. Анализа прикупљених података из непосредног 
праћења појединих процеса ВО рада. 

 
 
 
 
 
 

Према 
Годишњем 
плану рада 

 
по потреби 

током године 
 

Сарадња са 
школомм 
стручним 
институцијама и 
локалном 
заједницом 

 

20. Учествовање у планирању и организовању 
састава представника ПУ “Младост” 

21. Учествовање у планирању и организацији 
узајамних посета и свечаности (“на релацији” ПУ 
“Младост”-основне школе) 

22. Сарадња са другим образовним установама и 
стручним институцијама, те здравственим и 
социјалним центрима, установама из области културе 
и медија који, на посредан или непосредан начин, могу 
унапредити организацију и реализацију ВО рада у 
припремним групама. 

23. Сарадња са локалном заједницом и координација 
у реализацији акција организованих у вези са ВО 
радом у припремним групама. 

По потреби 
 
 

по потреби 
 
 
 

по потреби 
 
 
 

по потреби 
 

Сарадња са 
породицом 

 

24. Помоћ васпитачима у остваривању свих форми 
сарадње са проодицом, а нарочито: 

24.1. Обављање разговора са родитељима који 
уписују децу у припремну групу, обрађивање података 
и саветодавни рад, 

24.2. Едукација родитеља у погледу разумевања 
смисла и значаја ППП, као и важности познавања 
узрасних и развојних карактеристика деце у 
припремним групама. 

по потреби 
 

Стручно 
усавршавање 

 

25. Стручно усавршавање васпитача 
25.1. Координација и реализација састанака Актива 

васпитача-реализатора ППП; 
25.2. Пружање помоћи васпитачима у припремању 

угледних активности, излагањима на састанцима већа, 
актива, родитељским састанцима и стручним 
скуповима 

26. Лично стручно усавршавање: 
26.1. Праћење и проучавање стручне литературе ; 
26.2. Праћење стручних већа на нивоу ПУ “Младост”; 
26.3. Похађањестручних сусрета и семинара. 

по потреби 
током године 

 
по потреби 

 
по потреби 
по потреби 

 
по потреби 
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Библиотечко-
инфорамциона 
делатност 

 

27. Пружање помоћи васпитачима, приправницима и 
студентима при избору и коришћењу стручне 
литературе; 

28. Упознавање васпитача-реализатора ППП са 
савременим дидактичко-методичким иновацијама и 
упућивање у стручну литературу која се бави том 
проблематиком; 

29. Сарадња са библиотеком Интернациналног 
универзитета у Новом Пазару 

30. сарадња са редакцијама стручних часописа и 
издавачким кућама. 

31. Вођење едвиденције и документације о сарадњи 
са стручним сарадницима, васпитачима и родитељима; 

32. Сачињавање Упустава за рад и вођење 
евиденције о овом виду усавршавања запослених 
(Дневник  рада Актива васпитача-реализатора ППП) 

по потреби 
током године 

 
 

по потреби 
 
 

по потреби 
 
 

По потреби 
током 

Године 

 
 
 

 
 
Годишњи план самовредновања доноси се на основу процене стања у установи 

и саставни је део годишњег плана рада установе. У годишњем плану самовредновања 
дефинисан је предмет самовредновања –  седам области које су дефинисане 
стандардима квалитета рада установа предвиђене су активности, временска 
динамика, носиоци и исходи активности, инструменти и технике самовредновања. 

Извештај о самовредновању директор подноси васпитно-образовном, 
педагошком већу, савету родитеља и органу управљања установе. Извештај о 
самовредновању садржи опис и процену остварености стандарда квалитета рада 
установе, предлог мера за унапређивања квалитета рада установе и начин праћења 
остваривања предложених мера. 

 
 
Тим за самовредновање 

Име и презиме 

 

занимање 

 

Кога представлља 

 

Сабина Хоћанин Директор Предшколску установу 

Селма Хоџић 

 

Стручни сарадник -

педагог, координатор 

Предшколску установу 

 

Нафија Дражанин 

 

Стучни сарадник-педагог 

 

Предшколску установу 

Суада Личина 

 

Стручни сарадник-

Психолог 

Предшколску установу 

Елзана Брничанин 

 

Председник актива 

васпитача 

Стручно веће васпитача 

20.  ГОДИШЊИ ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА 
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Азра Шкријељ 

 

Председник актива 

мед.сестара 

Стручно веће медицинских 

сестара 

Азра Кршић Родитељ Савет родитеља 

Мирзета Ђерлек 

 

Председник Управног 

одбора 

Локалну самоуправу 

 

 

На педагошком колегијуму и Васпитно образовном већу, чланови тима за 

самовредновање  уз  сагласност осталих чланова колегијума одабрали су  област коју треба 

вредновати у 2018./19. години а то је: „ДЕЧИЈИ РАЗВОЈ И НАПРЕДОВАЊЕ“ . Одлучили 

смо се на избор ове  области, јер је битан сегмент који даје адекватну слику о нивоу 

остварености наше установе у погледу безбедности и сигурности деце у њиховом 

напредовању и успеху, личном и социјалном развоју, међусобном уважавању, толеранцији, 

развоју одговорности и поверења као и промовисању људских права. Предстравници 

Савета родитеља су упознати са одабиром ове теме и са њима је постигнута сагласност да 

се самовреднује ова област.  Временска динамика у току које треба да се изврши процес 

самовредновања изабране кључне области одређена је за крај месеца маја 2019 године. 

Планиране активности током процеса самовредновања у 2018./19. години: 

 састанак тима за самовредновање рада предшколске установе израде плана активности; 

 подела задужења у оквиру тима; 

 информисање чланова васпитно образовног већа о активностима везаним за 

самовредновање рада предшколске установе; 

 информисање родитеља на родитељским састанцима који су одржани током  месеца 

септембра; 

 информисање чланова  Управног одбора о наставку процеса самовредновања рада 

предшколске установе; 

 прилагођиванје инструмената потребама предшколске установе и подручјима рада; 

 дистрибуција упитника за васпитаче, стручне сараднике и родитеље; 

 увид у евиденцију образовно-васпитног рада; 

 обрада резултата добијених анкетирањем васпитача, стручних сарадника и родитеља; 

 анализа документације; 

 анализа упитника; 

 израда извештаја о самовредновању рада предшколске установе; 

У фази прикупљања података, тим за самовредновање ће користити све доступне 

изворе података, како би изабрана област била анализирана што објективније. Планирана 

је примена упитника за васпитаче, стручне сараднике и родитеље који ће се статистички 

обрадити и на основу којих ће се урадити квалиттивна анализа добијених података. На 

основу добијених података приступиће се изради акционог плана за побољшање услова 

рада у нашој установи. Основ анкетирања чинеће стандарди квалитета рада предшколских 

установа. 
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Педагошки колегијум сачињавају директор, стручни сарадници, 

руководиоци радних јединице-вртића и сарадницк-медицинска сестра за негу и 

превентивну здравствену заштиту, представници стручних актива и стручних већа 

Његове надлежности су: 

 Педагошки колегијум је стручни орган координирања  на спровођењу 

организације рада,стручног усавршавања и унапређивања облика и метода 

рада; 

 Педагошки колегијум усклађује тимски рад организационих јединица (Дечји 

вртићи) као саставних делова Установе; 

 Разматра сва важна питања и његовим радом руководи директор Установе. 

 Према потреби колегијум може радити у проширеном сазиву. 

 Закључци, препоруке и ставови Колегијума се достављају стручним органима и 

органима управљања и руковођења Установе.  

 Своје задатке Колегијум остварује кроз састанке (једном месечно, првог 

понедељка у месецу, а по потреби и чешће). Као руководилац овог стручног 

органа, а имајући у виду његову надлежност, директор организује састанак 

чланова и сарадника, те предлаже дневни ред. Педагошким колегијумом 

преседава и руководи директор, односно помоћник директора. 

 
 

Активности 
 
 

Време Место Реализатори/носиоци 

Планирање и организација 
остваривања програма 

васпитања и образовања 
септембар установа педагошки колегијум 

Координација и праћење 
рада стручних тимова 

јануар, 
март, јун 

установа 
педагошки колегијум, 

тимови 
Праћење квалитета 

васпитно-образовног рада 
и предлагање мера за 
унапређивање вор-а 

 јануар, 
март, јун 

установа педагошки колегијум 

Праћење 
реализацијеРазвојног 

плана  
јануар, јун установа 

педагошки колегијум ,  
тим за развојно 

планирање 
Учестовање у изради 

програма стручног 
усавршавања васпитног 

особља 

август установа педагошки колегијум 

Разматрање, давање 
предлога и вредновање 
програма инклузивног 

током 
године 

установа 
педагошки колегијум, 

тим за инклузивно 
образовање 

План рада педагошког колегијума 

21. ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА 
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образовања 

Праћење процеса  
осигурања 

квалитета,самовредновања, 
остваривања стандарда 

постигнућа и 
унапређивање образовно-

васпитног рада 

јануар, јун  установа 
педагошки колегијум, 

тим за самовредновање 

Разматра питања и даје 

мишљење у вези са 

планирањем и праћењем 

стручног усавршавања и 

учествује у спровођењу 

поступака за стицање 

звања васпитача и 

стручног сарадника 
 

Током 
године 

Установа  

Стручни сарадници и 

сарадници, 

представници 

стручних тимова, 

просветни саветници и 

саветници у Школској 

управим просветни 

инспектори 
 

Разматра питања и даје 

мишљење у вези са 

израдом програма 

активности поводом 

Дечије 

недеље,обележавања дана 

Установе и одржавања 

Завршне приредбе 
 

Током 
године 

Установа  
Стручни сарадници и 

сарадници 
 

Разматра квалитет и врши 

одабир пристиглих 

стручних радова који се 

упућују на расписани 

конкурс, те прати и даје 

мишљење у вези са 

представљањем Установе 

на стручним скуповима 

 

Током 
године 

Установа  Педагошки колегијум 

Прати, даје мишљење и 

препоруке за успешну 

реализацију стручне 

праксе ученика и 

студената 

 

Током 
године  

Установа  
Стручни сарадници и 

сарадници 

Води евиденцију о свом 

раду (записници са 

састанака које сачињава 

помоћник директора, као и 

евиденција присутности) 

 

Током 
године  

Установа  Педагошки колегијум 
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Васпитно-образовно веће чине васпитачи и медицинске сестре васпитачи. У 

раду васпитно-образовног већа учествује стручни сарадник, а радом већа 
руководи директор установе. 

Основни задатак Васпитно-образовног већа у радној 2018./19. године је 

унапређивање васпитно-образовног рада и организација рада Установе.  

 

Осим основних задатака Предшколска установа "Младост" ће на седницама 

васпитно-образовног већа посебну пажњу посветити стручном усавршавању 

васпитача, медицинских сестара и стручних сарадника путем тематских предавања, 

организовања семинара, реализацијом  пројеката и интерактивних радионица. 

 

У току 2018/19..год. Васпитно-образовно веће ће се посебно бавити и следећим 

питањима: 
o Унапређивање неге и здравствене заштите деце,  

o Унапређивање програма исхране и програма здраве хране, 

o Унапређивање сарадње са породицом и друштвеном средином, 

o Остваривање културне и јавне делатности установе и транспарентности у 

свакодневном раду Установе. 

Одлуке са седница Васпитно-образовног већа су обавезујуће за све васпитаче, 

медицинске сестре и стручне сараднике. 

План рада васпитно образовног већа 

Време Активност Место 
Реализатори/ 

носиоци 

септембар 

 Усвајање  извештаја о раду 
Установе 2017/18; 

 Усвајање  извештаја о раду 
Директора 

 Усвајање Годишњег плана 
рада 
за радну 2018/2019 

 Усвајање Развојног плана 
2018/2023 

 Организација васпитно-
образовног рада 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

установа  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

директор, 
 стручни 

сарадници, 
васпитно особље 

 
 
 
 
 
 
 

новембар 
 разматрање остваривања 

програма вор-а и вредновање 
резултата рада 

децембар 

 анализа стања по групама 
 разматрање остваривања 

програма вор-а и вредновање 
резултата рада 

фебруар 

 анализа извештаја о раду 
васпитача за прво полугође 
2018/2019. годину 

 разматрање остваривања 
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О раду Васпитно - образовног већа се води записник као трајни докуменат. 

 
 

 
Осим општих задатака, посебну пажњу ће посветити стручном усавршавању 

васпитача путем тематских предавања и интерактивних радионица и учешћем на 

стручним семинарима у организацији Министарства просвете и Удружења 

васпитача Предшколских установа Републике Србије. 

Стручни актив васпитача води записник о свом раду који се чува као трајни 

докуменат. 
 

програма  вор-а и вредновање 
резултата рада 

 
 
 
 
 

 
 
установа 

 

 
 
 
 
 
 
 

директор, 
 стручни 

сарадници, 
васпитно особље 

Мај 
 разматрање остваривања 

програма вор-а и вредновање 
резултата рада 

Мај 

 извештај о упису деце у 
предшколску установу, 
формирање васпитних група и 
распоређивање васпитниг 
особља 

 разматрање динамике 
коришћења 
годишњих одмора за радну 
2017/2018. годину 

 разматрање остваривања 
програма вор-а и вредновање 
резултата рада 
 

План рада актива васпитача 

Време Активности/начини 
Носиоци/ 
реализат

ори 
Место 

Септембар 

  Конституисање актива, избор 
руководиоца и записничара 

 Представљање активности Клуба 
„Партнерски за образовање“ 

 Педагошка документација 
 Договор око реализације "Дечије 

недеље". 
 Текућа питања 

Тим 
(руководила

ц актива, 
главни 

васпитачи и 
стручни 

сарадници) 

уст
ан

о
в

а 

новембар 

 Анализа реализованих активности у 
оквиру 
дечје недеље 

 Тема-ДВ.“Младост“ 
 Стручно-методичка и организациона 

питања 
 Текућа питања 
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Окупља све медицинске сестре које раде са децом узраста до 3 године.  

Стручни актив медицинских сестара-васпитача ће, осим општих задатака, 

посебну пажњу посветити стручном усавршавању медицинских сестара путем 

тематских предавања и интерактивних радионица и учешћем на стручним семинарима 

у организацији Министарства просвете, Удружења медицинских сестара и Удружења 

здравствених радника Републике Србије. 

Стручни актив медицинских сестара води записник о свом раду који се чува као 

трајни докуменат. 

 

 

фебруар 

 Анализа васпитно-образовног рада за 
првополугође радне .2018/19.год. 

 Пројекат - „ Наше дете“, развој говора-
„Стварање позитивне учионице“ 

 Договор о организацији ФСМ 
 Текућа питања 

април 

 Стручно усавршавање васпитача 
 Извештај са Фестивала стваралаштва 

младих 
 Пројекат-ДВ.Радост,прва и друга смена 
 Договор о свечаном испраћају 

предшколаца 

Мај/јун 

 Анализа рада Већа за радну 2018/19 
год. 

 Радионица- Дв.“Пчелица, Абу Даби и 
болничке групе“ 

 Извештај о свечаном испраћају 
предшколаца 

 Извештај о учешћу на плесном 
фестивалу у Пожаревцу 

Стручни актив медицинских сестара-васпитача 

Време Активности/начини 
Носиоци/ 

Реализатори Место 

Септемба
р 

  Конституисање актива, избор руководиоца 
и записничара 

 Представљање активности Клуба 
„Партнерски за образовање“ 

 Разматрање методологије планирања и 
програмирања, 

 План адаптације на нивоу установе 
 Текућа питања 

Тим 
медицинск

их сестара и 
сарадници 

установа 

Новембар 
Стручно усавршавање – Предлози 
активности за Стручне сусрете мед.сестара 
Тема: „Здрава храна“ Дв.“Младост“ 
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Тим за самовредновање је израдио општи план самовредновања, као и посебне 

планове самовредновања за све области 

 
 

Активности Учесници 

 

Време реализације 

 
Избор кључне области и 

подручје вредновања 

Тим за самовредновање 

 
Август 2018. 

 
Утврђивање смерница које 

се односе на показатеље, 

технике, инструменте 

Тим за самовредновање 

Директор-Сабина 

Хоћанин и кординатор 

тима 

Октобар 2018. 

 

Прикупљање докумената 

за одабрану кључну област 

Тим за самовредновања Децембар, јануар 2018. 

 

Увид у активности тима Тима за самовредновање 

 

Фебруар 2019. 

 

Обрада и анализа 

прикупљених података 

Тим за самовредновање Март, април 2019. 

 

Извештај о 

самовредновању 

Тим за самовредновање 

Педагог-Селма Хоџић 

Јун 2019. 

 

Акциони план Сви носиоци активност Јун 2019. 

 
 

 Договор о предстојећем раду 
 Текућа питања 

Фебруар 

 Анализа неге и Во рада и рада на 
превентивно-здравственој заштити током 
прве половине радне 2018/19 год. 

 Пројекат –ДВ. „ Пчелица и Абу Даби“, 
ликовне активности 

 Договор о активностима Клуба родитеља и 
васпитача 

 Текућа питања 

Април 

 Стручно усавршавање васпитача 
 Извештај са Фестивала стваралаштва 

младих 
 Радионица : „Наше дете“, О пролећу. 
 Договор о предстојећем раду 

Мај/јун 

 Анализа рада Актива за радну 2018/19 год. 
 Радионица- Дв.“Радост прва и друга смена“ 
 Приказ стручних радова презентованих на 

Стручним сусретима 
 Текућа питања 

План рада тима за самовредновање 
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Развојни план установе јесте стратешки план развоја установе и сaдржи приоритете у 

остваривању васпитно-образовног рада, план и носиоце активности, критеријуме и 

мерила за вредновање планираних активности и друга питања од значаја за развој 

установе. Развојни план установе доноси се на основу извештаја о самовредновању и 

других индикатора квалитета рада установе. Развојни план досноси управни идбор, на 

предлог Тима за развојно планирање, за период предвиђен законом. 

 Развојни план, Предшколски програм и Годишњи план рада установе су међусобно 

усклађени акти и пружају основ за оптимални развој Предшколске установе. У овим 

документима су видљиве специфичности и особености делатности Предшколске 

установе, а Развојни план садржи јасну мисију и визију које покрећу рад установе. 

 

САСТАВ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

 

ИМЕ И 

ПРЕЗИМЕ 

ЗАНИМАЊЕ КОГА 

ПРЕДСТАВЉA 

1. САБИНА 

ХОЋАНИН 

ДИРЕКТОР 

 

ПРЕДШКОЛСКУ 

УСТАНОВУ 

2. ИВАНА 

КУЛУНДЏИЋ 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 

 

ПРЕДШКОЛСКУ 

УСТАНОВУ 

3. СЕЛМА 

ХОДЏИЋ 

СТРУЧНИ САРАДНИК-

ПЕДАГОГ 

ПРЕДШКОЛСКУ 

УСТАНОВУ 

4. АМЕР 

ПАШОВИЋ 

СТРУЧНИ САРАДНИК-

ПСИХОЛОГ 

ПРЕДШКОЛСКУ 

УСТАНОВУ 

5. АЈХАНА 

СПИЦА 

ГЛАВНИ ВАСПИТАЧ 

 

ПРЕДШКОЛСКУ 

УСТАНОВУ 

6. МИРЗЕТА 

ЂЕРЛЕК 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ 

ОДБОРА 

ЛОКАЛНУ 

САМОУПРАВУ 

7. АЗРА КРШИЋ ПРЕДСЕДНИКСАВЕТА 

РОДИТЕЉА 

РОДИТЕЉЕ 

 
 

Време Активности/начини Место Носиоци/реализатори 

Децембар 
/јануар 

разматрање 
реализације плана за 
период 2018-2023 

установа 

тим за рп,  
педагошки колегијум 

Јануар 
подношење извештаја 
директору, органу 
управљања 

тим за рп 

Јун 

разматрање 
реализације и 
подношење годишњег 
извештаја 

тим за рп 

   

План рада тима за развојно планирање 
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Активности 

 

 

Реализатори/ 

носиоци 
Место Време 

Састанци Тима на нивоу установе 
координатор, 

директор 

канцеларија 

васпитача 

септембра 

октобар 

фебруар 

јун 

Израда плана и програма за заштиту 

деце од насиља, злостављања и 

занемаривања 

чланови тима 

 

Септембар 

Израда предлога структуре Тима, 

предлагање процедуре 

функционисања унутрашње заштитне 

мреже, дефинисање улога и 

одговорности свих запослених у 

установи 

Септембар 

Припреме за реализацију предавања 

за родитеље 
Октобар 

Предлагање, стручна помоћ, 

реализација и праћење усавршавања и 

сензибилизације запослених и 

родитеља за тему насиље над децом 

током 

године 

Израда полугодишњих и годишњих 

извештаја о раду Тима 
чланови тима 

канцеларија 

васпитача 

фебруар  

август 

Сарадња са другим институцијама у 

локалној заједници и укључивање у 

рад спољашње мреже за заштиту деце 

на нивоу локалне заједнице 

чланови тима 
објекат 

установе 

током 

године 

Прикупљање документације и вођење 

евиденције о случајевима насиља, 

злостављања и занемаривања деце 

координатор 

тима 

канцеларија 

васпитача 

током 

године 

Реализација превентивних активности васпитачи 
васпитна 

група 

током 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План рада тима за заштиту деце од насиља  
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План рада тима васпитача припремних предшколских група 
 

 
  Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Време Место 

 

  1. 

 

 

Састанак тима 

за избор књига 

за ППП 

 

 

Састанак 

 

 

Васпитачи 

 

 

 

септембар 

 

 

ДВ.“МЛАДОСТ“ 

 

2. 

 

Размена 

искустава са 

учитељима   у 

раду са децом 

на припреми за 

школу 

 

 

 

Састанак 

 

Ппс 

служба 

Васпитачи 

учитељи 

 

 

Октобар 

 

 

ДВ.“МЛАДОСТ“ 

 

3. 

 

Евалуација рада 

на припреми 

деце за школу 

 

 

 

 

Састанак 

ппс 

Васпитач  

Васпитачи 

 

 

март 

 

 

ДВ.“МЛАДОСТ“ 

 

 

4. 

 

Договор о 

реализацији 

Завршне 

приредбе 

предшколаца 

 

 

Састанак 

ппс 

Васпитачи 

 

 

 

мај 

 

 

ДВ.“МЛАДОСТ“ 

 

5. 

- израда 

извештаја Тима 

за ППП 

- Израда 

Предшколског 

програма за 

наредну годину 

 

 

састанак 

ппс 

Васпитачи 

 

 

јун 

 

 

ДВ.“МЛАДОСТ“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Годишњи план рада Предшколске установе ''Младост'' Нови Пазар за радну 2018/2019. годину 

   

 

 
121 

 

 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ/НОСИОЦИ МЕСТО 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Процена 

способности 

детета и нивоа 

његовог 

функционисања 

васпитач у групи, чланови 

тима 

васпитна 

група 

септембар/октобар, 

током године  

Евиденција деце 

која имају 

потребу за 

додатном 

подршком 

чланови стручног тима за 

инклузивно образовање 

канцеларија 

стручног 

сарадника 

септембар/октобар, 

током године  

Избор садржаја, 

облика метода и 

средстава рада, 

израда 

индивидуалних 

програма, 

реализација, 

праћење и 

евалуација 

васпитач у групи, чланови 

тима 

канцеларија 

стручног 

сарадника 

након процене 

способности 

детета и нивоа 

његовог 

функционисања 

Оснаживање 

постојећих 

потенцијала 

детета 

васпитач у групи, чланови 

тима 

васпитна 

група 

током године, а 

нарочито у 

периоду 

адаптације или 

продужене 

адаптације 

 

Формирање 

Тима за додатну 

подршку 

 

чланови стручног тима за 

инклузивно образовање 

канцеларија 

стручног 

сарадника 

септембар/октобар/ 

током године  

Израда ИОП-а 
чланови тима за додатну 

подршку 

канцеларија 

стручног 

сарадника 

септембар/октобар 

током године 

Редовни 

састанци 

стручни тим за инклузивно 

образовање 

канцеларија 

васптиача 
4 пута годишње 

Евалуација ИОП тим за додатну подршку 

канцеларија 

стручног 

сарадника 

децембар  

март  

јун  

Саветодавни рад 
стручни тим за инклузивно 

образовање 

канцеларија 

стручног 

сарадника 

 

током године 

 

Сарадња са 

Удружењем 

психолога 

координатор 

предколска 

установа/ 

Удружење 

психолога 

током године 

Сарадња са 

локалном 

интерресорном 

координатор 

 

предшколска 

установа/ 

просторије 

током године 

План рада тима за инклузивно образовање 
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комисијом рада 

интерресорне 

комисије 

Сарадња са 

другим 

васпитно-

образовним 

установама које 

могу допринети 

успешном раду 

Тима 

координатор 
предшколска 

установа 
током године 

Документовање 

рада 

васпитач, стручни тим за 

инклузивно образовање 

канцеларија 

стручног 

сарадника 

током године 

Израда 

годишњег 

извештаја рада  

координатор стручног тима за 

инклузивно образовање 

канцеларија 

стручног 

сарадника 

август 

 
 

 
22. ЕСТЕТСКО И ПЕДАГОШКО ОБЛИКОВАЊЕ ПРОСТОРА 

 
Тим за естетско и педагошко обликовање простора: 

 

o Кораћ Ресмија-координатор 

o Алма Каришик 

o Едина Ћоровић 

o Рада Симовић 

o Алма Кахровић 

o Илда Зорнић 

o Мелиха Коца 

 

Унапређивање и обликовање вртића врши се кроз:  

- Просторни контекст 

- Временски контекст 

- Социјални контекст окружења простора и  реализација обликовања 

заједничких простора у функцији игре и учења деце 

Примена савремених процеса учења деце, подстицање сарадње, тимског рада и 

квалитета интеракције на свим нивоима  настојимо да: 

 простор соба структурирати и мењати током године на начин да је 

транспарентан и омогућује различите облике групирања деце, дружења, 

осамљивање, различите интеракције и комуникације 

 проширити и обликовати просторе вртића с циљем обогаћивања живота детета у 

вртићу, обликовање међупростора и холова на начин да подстичу сусрете, дружења, 

заједничко истраживање и учење   

 обогаћивање центара квантитетом и квалитетом материјала планираним и 

израђеним у сарадњи с децом 
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 смишљено и правовремено планирати између просторно и организацијски 

повезаних група ( међугрупна сурадња ) омогућити деци суделовање у 

активностима које  су им занимљиве у суседним собама 

 флексибилна организација послијеподневног одмора за сву дјецу која немају 

потребе за спавањем с нагласком на планирање потицаја и активности 

 стварање сарадничког односа у васпитно-образовној установи и успостављање 

партнерских односа између свих учесник васпитно образовног процеса: дете-

дете; одрасли-дете и одрасли-одрасли 

 оспособљавање  за боље слушање и разумевање деце и блискије повезивање с 

њима 

 наставак пројектне метода рада с децом (покретање пројеката по интересу деце у 

јасличким и вртићким групама, праћење и документирање пројеката, 

презентација пројекта дјеци, родитељима и широј заједници) 

Очекивани резултати 

 просторно, материјално и временско окружење задовољава потребе и интересе 

деце, сви простори потичу децу на сарадњу, игру и учење 

 време преклапања радног времена васпитача искоришћено за рад у мањим 

групама  

 интересни стручни актив за подизање нивоа програма и обликовање заједничких 

који се редовно договара, планира, проводи, документује 

 рефлексија активности у заједничким просторима 

 сараднички дијалог међу свим учесницима васпитно-образовног процеса 

 проведен добро документиран тема истраживања у свакој скупини 

 

Спољашњи  простор у функцији интегрисаног учења, подстицање развоја 

моторичких способности и навика здравог начина живота 
 

 свакодневно промишљати и осигурати различите материјале и игре на 

отвореном простору с циљем што разноврснијег изражавања, истраживања и 

конструисања 

 израђивати материјале за  активности у природи деце 

 свакодневно договарати, планирати и проводити различите спортске активности 

на отвореном простору и дворишту 

 шетње у околини вртића 

  

 

 

 планирање спортских активности и материјала који се користе на отвореном  

простору у циљу интегрисаног учења видљиво у документацији група и 

свакодневном раду 

Очекивани резултати 
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 активности проведене на отвореном простору и дворишту документоване и 

презентоване у унутрашњем простору (радне собе) и на родитељскимсастанцима 

 формиран интересни стручни актив за активности на отвореном простору који се 

редовно договара, планира, проводи, документира и рефлектира активности на 

вањском простору. 

23. План рада еколошког тима 

 
Чланови еко тима: 

1. Кораћ Ресмија-координатор 

2. Амер Пашовић 

3. Ајла Ђекић- записничар 

4. Руководиоци свих радних јединица 

5. Домари/мајстор одржавања 

 
ЦИЉ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ Време 

Подизање еколошке 

свести и стварање код 

деце навика активног 

учешћа у очувању здраве 

и чисте средине 

Оформити еко центре 

или кутиће (по собама и 

простору вртића). 

Израдити распоред 

одржавања еко-кутића: 

поливање цвећа, 

храњење птица,чупање 

корова и одржавање 

тераса вртића 

Чланови еко 
тима 

Током 
године 

Указати на потребу 

очувања животне средине 

и ограничава-ње употребе 

путничких аутомобила-

промоција еколошки 

оправданог начина 

превоза у свим европским 

градовима и свету 

-Европска недеља 

мобилности- дан без 

аутомобила 

-Цртање на тротоару по 

насељу 

Еко поруке, подела 

порука пролазницима 

израда транспарената са 

еко порукама, шетња 

кроз град 

Чланови еко 
тима 

септембар 

Обележавање 

Међународ-ног дана 

заштите животиња са 

циљем интересова-ња и 

развоја хуманог односа 

према животињама из 

непосредне околиние 

Едукативно-еколошка 

радионица „Прича мог 

љубимца“, покретне 

игре... 

Чланови еко 
тима, 

васпитачи, 
родитељи 

октобар 
 

 

Подизање нивоа 

еколошког образовања 

васпитача, деце и 

родитеља 

„Здрава храна“-

еколошко- едукативна 

радионица 

Чланови еко 
тима, 

васпитачи, 
родитељи 

октобар 

Упознати децу са 

начином израде кућица за 

птице и развоја љубави 

према природи 

Израда кућица за птице 

за двориште вртића 
Предшколске 

групе,васпитачи 
новембар 
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Умрежавање и подизање 

еколошке свести 
Еколошко креативне, 

едукативне радионице 
Чланови еко 

тима 
Током 
године 

Учешће у пројекту на 

нивоу града- Пројекат“Да 

Пазар заблиста“  

Јачање активизма 

чланова еко тима 

установе 

Чланови еко 
тима 

Током 
године 

 

План рада Тима за писање пројеката 
 
 На нивоу предшколске установе „Младост“ у 2018/19 години  формиран је Тим 

за писање пројеката који ће аплицирати на међународним пројектима Европске уније у 

Србији  као и Темпус пројектима а све у циљу побољшавања услова рада наших 

објеката и повећања смештајног капацитета. 

 
Тим за писање пројеката: 

 Сабина Хоћанин-директор 

 Ивана Кулунџић-помоћник директора 

 Мерсиха Личина, службеник за јавне набавке 

 Хоџић Селма-стручни сарадник педагог 

 Амер Пашовић-стручни сарадник психолог 

 

 

 

24. ПЛАН ЕДУКАЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

 

 План и програм спровођења мера заштите од пожара има за циљ заштиту деце, 

људи и имовине. Смисао обуке и провере знања  је стиицање практичног знања сваког 

радника о опасностима на свом радном месту као и о дужностима у случају пожара. По 

завршеној обуци приступиће се провери знања путем тестова. Тест се полаже 

заокруживањем једног од одговора и тест се сматра положеним ако има тачних 

одговора више од 75%. 

 

          Обука и провера знања је обавезна за све запослене . Неприсуствовање или 

неоправдан изостанак повлачи санкције по чл. 83 ЗОП-а, по коме се појединац може 

казнити. 

 У план и програм спровођења мера заштита од пожара укључена је и константна 

едукација како радника тако и саме деце у установи ПУ "Младост". У сарадњи са 

васпитачима установе биће организована посета професионалних ватрогасаца, где ће 

доћи до упознавања деце са опасностима од пожара и средствима за гашење ватре. На 

самом почетку школске године извршиће се обука и провера знања свих запослених. 

 

 Спровођењем мера за заштиту од пожара подразумева и шестомесечну контролу 

апарата за гашење пожара, хидрантске мреже, уређаја за дојаву пожара, паник расвете, 

опремљеност хидраната као и приступачност путу евакуације. Контролисање 

громобранске заштите, електричне инсталације, уземљења као и свих електричних 

уређаја у објектима. 

 

 Као лице задужено за заштиту од пожара, предлажем активност где ћу са децом, а уз 

помоћ васпитача организовати кроз осмишљену игру симулацију евакуације објекта. 

Игра која би имала за циљ сузбијање панике, а у истој мери што безбедније и брже 
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напуштање и удаљавање из објекта. Два пута годишње радиће се вежбе евакуације 

објекта. 

 

Основни задаци и садржај рада Плана едукације заштите од пожара планирају се према 

Закону о заштите од пожара („Сл.гл.РС“, бр. 111/09 и ......../2015). 

 

Полазећи од чл. 6а наведеног закона, планирају се следеће активности: 

 

Активност 
Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 
Време Место 

1.Едукација – 

теоријски део 

2.Показна вежба 

гашења пожара 

3.Едукација – 

практични део: 

провера знања 

4.Обука и провера 

знања запослених из 

области заштите од 

пожара 

Упознавање 

запослених са 

опасностима 

од пожара, 

разговор 

 

 

 

Лице за ЗОП, 

васпитачи Октобар 

Новембар 

Сви 

објекти 

Едукација деце 

Посета 

ватрогасне 

јединице 

 

Лице за ЗОП 
Током целе 

године 

Сви 

објекти 

Контрола 

противпожарних 

апарата и 

хидрантске мреже 

Тестирање 

опреме 
Овлашћено лице 

2 пута током 

године 

Сви 

објекти 

Контрола паник 

расвете, система за 

дојаву пожара 

Тестирање 

уређаја 

Лице за ЗОП 
Континуирано 

Сви 

објекти 

Симулација 

евакуације објекта 

(запослени и деца) 

Вежба 

евакуације 

Лице за ЗОП 
Октобар 

Мај 

Сви 

објекти 

Контрола 

громобранске и 

електричне 

инсталације 

 

 

Мерење и 

контрола 

исправности 

Лице за ЗОП, 

овлашћено лице 

Током целе 

године 

Сви 

објекти 

 
Лице задужено за превенцију и заштиту од пожара: Фуад Батиловић 
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25. ПЛАН РАДА  СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

 

 

ПЕДАГОГ 

 

           Рад педагога одвијаће се у складу са стручним упутствима за рад стручних 

сарадника  (педагога)  у предшколској установи, које је прописала Министарство 

просвете.  

          Основи циљ рада педагога биће да на основу савремених теоријсих и практичних 

сазнања о детету утиче на стварање услова за подстицање развоја деце. 

          Поред свих аспеката развоја ( физичког, емотивног, интелектуалног, сензорно-

перцептивног, когнитивног, социјалног ) које треба подстицати, педагог ће радити и на 

остваривању општих циљева из програма васпитно-образовног рада. 

 

Циљ 

Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке педагог 

доприноси остваривању и унапређивању образовно васпитног рада у установи, у складу 

са циљевима и принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама 

система образовања васпитања, као и посебним законима. 

 

Задаци 

- Учешће у стварању оптималних услова за развој деце и ученика и остваривање 

образовно васпитног рада, 

- Праћење и подстицање целовитог развоја детета и ученика, 

- Подршка васпитачима у креирању програма рада са децом, предлагање и 

организовање различитих видова активности, које доприносе дечјем развоју и 

напредовању, 

- Пружање подршке васпитачу, односно наставнику на унапређивању и 

осавремењивању васпитно-образовног рада, 

- Пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових 

васпитних компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима 

значајним за васпитање и образовање деце и ученика, 

- Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада, 

- Сарадња са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним 

организацијама од значаја за успешан рад установе, 

- Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке 

и пракс 
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Област 

рада 
Активности учесниц

и 

Време 

реализ

ације 

I. Програмирање и планирање ВО рада   
 

1. Учествовање у изради предшколског, односно програма васпитног рада 

планасамовредновања и развојног плана установе, 

Стручни 

тимови 
VI,VII 

2. Учествовање у изради годишњег плана рада установе и његових 

појединих делова (организација и облици рада – стални, повремени, 

посебни, редовни и приоритетни задаци, програма стручних органа и 

тимова, стручног усавршавања, рада стручних сарадника, сарадње са 

породицом, сарадње са друштвеном средином, превентивних програма), 

Стручни 

тимови 
VI,VII,

VIII 

3. Припремање годишњих и месечних планова рада педагога, самостално VIII-VI 
4. Спровођење анализа и истраживања у установи у циљу испитивања 

потреба деце, родитеља, локалне самоуправе, 

самостално VIII-VI 

5. Пружање помоћи васпитачима у развијању програма, планирању и 

документовању васпитно – образовног рада у васпитној групи у складу са 

развојним нивоом групе и специфичностима средине, а у складу са 

потребама и интересовањима деце, 

Васпитачи

,стручни 

сарад 

VIII-VI 

6. Учествовање у припреми индивидуалног образовног плана за децу С.тимови XI,XII 
7. Учествовање у избору и конципирању посебних и специјализованих 

програма предшколске установе, 

Стручни 

тимови 
VIII-VI 

8. Планирање организације рада предшколске установе у сарадњи са 

директором и другихзаједничких активности са директором и другим  

тручним сарадницима 

Стручни 

тимови 
Током 

године 

9. Учешће у планирању и организовању појединих облика сарадње са 

другим институцијама, 

Стручни 

тимови 
Током 

године 
10. Учествовање у формирању васпитних група, избору и распореду 

васпитача и медицинских сестара у васпитне групе, 

Стручни 

тимови 
VI,VII 

11. Планирање набавке стручне литературе, периодике и учешће у набавци 

и изради дидактичког материјала, наставних средстава, играчака, 

сликовница – уједначавање опреме у свим васпитним групама, 

Ппс 

служба 

Током 

године 

12. Учествовање у писању пројеката установе и конкурисању ради 

обезбеђивања њиховог финансирања и примене, 

Стручни 

тимови 
Током 

године 
13. Иницирање и учешће у иновативним видовима планирања облика 

образовно-васпитног рада, 
Самоста

лно 

Током 

године 

14. Учествовање у избору и конципирању разних ваннаставних 

активности, боравка деце и ученика у природи, 

Стручни 

тимови 
Током 

године 
15. Учешће у планирању и реализацији културних манифестација, наступа 

деце, медијског представљања и слично, 

Стручни 

тимови 
Током 

године 
IIПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

1. Систематско праћење и вредновање васпитно – образовног процеса , 

развоја и напредовања деце 
самостално Током 

године 
2. Праћење реализације васпитно-образовног рада, самостално Током 

године 
3. Праћење ефеката иновативних активности и пројеката, као и 

ефикасности нових организационих облика рада 

Самосталн

о 

Стручни 

тимови 

Током 

године 

4. Рад на развијању и примени инструмената за вредновање и 

самовредновање различитих области и активности рада установе, 

Стручни 

тимови 
Током 

године 
5. Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и 

индивидуалног образовног плана, 

Стручни 

тимови 
Током 

године 
6. Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма 

увођења у посао васпитача/наставника, стручног сарадника, 

Стручни 

тимови 
По 

потреби 
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7. Иницирање и учествовање у истраживањима васпитнo-образовне праксе 

које реализује установа, научноистраживачка институција или стручно 

друштво у циљу унапређивања васпитнообразовног рада, 

Стручни 

тимови 
По 

потреби 

8. Учешће у изради годишњег извештаја о раду установе у остваривању 

свих програма васпитно–образовног рада (програма стручних органа и 

тимова, стручног усавршавања, превентивних програма, рада педагошко – 

психолошке службе, сарадње са породицом, сарадње са друштвеном 

средином, праћење рада стручних актива, тимова) 

Самоста

лно 

VII-

VIII 

III РАД СА ВАСПИТАЧИМА УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

1. Пружање помоћи васпитачима на конкретизовању и 

операционализовању циљева и задатакаваспитно – образовног рада, 
Ппс 

служба 

Током 

године 

2. Пружање помоћи васпитачима у усклађивању програмских захтева са 

специфичностима контекста (индивидуалним карактеристикама деце, 

породичног окружења, установе и шире средине), 

Ппс 

служба 

Током 

године 

3. Рад са васпитачима на преиспитивању васпитно-образовне праксе, 

разматрањем педагошких приступа и конкретних проблема васпитне 

праксе, 

Ппс 

служба 

Током 

године 

4. Пружање стручне помоћи васпитачима на унапређивању квалитета 

васпитно – образовног рада, увођењем иновација и иницирањем 

коришћења савремених метода и облика рада ( уз проучавање програма и 

праћење стручне литературе), 

Ппс 

служба 

Током 

године 

5. Укључивање у рад на естетском и педагошком обликовању простора 

предшколске установе, а посебно простора у којима бораве деца, 
Ппс 

служба 

Током 

године 

6. Сарадња са васпитачима за израду дидактичког материјала, 

прикупљању и коришћењу материјала, 
Ппс 

служба 

Током 

године 

7. Пружање помоћи васпитачима у проналажењу начина за 

имплементацију општих и посебнихстандарда, 
Ппс 

служба 

Током 

године 

8. Мотивисање васпитача, на континуирано стручно усавршавање и израду 

плана професионалног развоја и напредовања у струци, 
Ппс 

служба 

Током 

године 

9. Анализирање реализације праћених активности у предшколској 

установи и других облика васпитно – образовног рада којима је 

присуствовао и давање предлога за њихово унапређење, 

Ппс 

служба 

Током 

године 

10. Праћење начина вођења педагошке документације васпитача Ппс 

служба 

Током 

године 

11. Пружање помоћи васпитачима у осмишљавању рада са децом, којима 

је потребна додатна подршка (даровитим ученицима, односно деци 

односно ученицима са тешкоћама у развоју), 

Ппс 

служба 

Током 

године 

12. Оснаживање васпитача, за рад са децом, из осетљивих друштвених  

група кроз развијање флексибилног става према културним разликама и 

развијање интеркултуралне осетљивости и предлагање поступака који 

доприносе њиховом развоју, 

Ппс 

служба 

Током 

године 

13. Оснаживање васпитача, за тимски рад кроз њихово подстицање на 

реализацију заједничких задатака, кроз координацију активности стручних 

већа, тимова и комисија, 

Ппс 

служба 

Током 

године 

14. Пружање помоћи васпитачима у реализацији огледних и угледних 

активности, и примера добре праксе, излагања на састанцима већа, актива, 

радних група, стручним скуповима и родитељским састанцима, 

Ппс 

служба 

Током 

године 

15. Пружање помоћи васпитачима у остваривању свих форми сарадње са 

породицом, 
Ппс 

служба 

Током 

године 

16. Пружање помоћи приправницима у процесу увођења у посао, као и у 

припреми полагања испита за лиценцу 
Ппс 

служба 

Током 

године 

17. Пружање помоћи васпитачима у примени различитих техника и 

поступака самоевалуације. 
Ппс 

служба 

Током 

године 

IV РАД СА ДЕЦОМ  ВРЕМЕ 



Годишњи план рада Предшколске установе ''Младост'' Нови Пазар за радну 2018/2019. годину 

   

 

 
130 

 

1. Праћење дечјег развоја и напредовања, самосталн

о 
Током 

године 
2. Стварање оптималних услова за индивидуални развој детета и пружање 

помоћи и подршке 

самосталн

о 
Током 

године 
3. Промовисање, предлагање мера, учешће у активностима у циљу 

смањивања насиља, а повећања толеранције и конструктивног решавања 

конфликата, популарисање здравих стилова живота 

самосталн

о 
Током 

године 

4. Учествовање у изради педагошког профила детета,за децу којима је 

потребна додатна подршка израда индивидуалног образовног плана, 
Стручни 

тимови 

Током 

године 

V РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

1. Организовање и учествовање на општим и групним родитељским 

састанцима у вези сaорганизацијом и остваривањем васпитно-образовног 

рада, 

Ппс 

служба 

Током 

године 

2. Припрема и реализација родитељских састанака,трибина,радионица са 

стручним темама, 
Ппс 

служба 

По 

потреби 

3. Укључивање родитеља, старатеља у поједине облике рада установе 

(васпитно – образовни рад, пројекти...) и партиципација у свим 

сегментима рада установе 

Ппс 

служба 

По 

потреби 

4. Пружање подршке родитељима, старатељима у раду са децом, 

тешкоћама у развоју, проблемима у понашању, проблемима у развоју 
Ппс 

служба 

По 

потреби 

5. Упознавање родитеља, старатеља са важећим законима, конвенцијама, 

протоколима о заштити деце од занемаривања и злостављања и другим 

документима од значаја за правилан развој деце у циљу представљања 

корака и начина поступања установе, 

Ппс 

служба 

VIII, X, 

XI,III 

6. Пружање подршке и помоћи родитељима у осмишљавању слободног 

времена деце, 
Ппс 

служба 

Током 

године 

7. Рад са родитељима, односно старатељима у циљу прикупљања података 

о деци, 
Ппс 

служба 

Током 

године 

8. Сарадња са саветом родитеља, по потреби, информисањем родитеља и 

давање предлога по питањима која се разматрају на савету. 
Ппс 

служба 

По 

потреби 

VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, 

ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И 

ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА, ОДНОСНО УЧЕНИКА 

УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

1. Сарадња са директором, стручним сарадницима на истраживању 

постојеће васпитнообразовне и специфичних проблема и потреба установе 

и предлагање мера за унапређење 

Стручни 

тимови 

По 

потреби 

2. Сарадња са директором и стручним сарадницима у оквиру рада 

стручних тимова и комисија и редовна размена информација, 
Стручни 

тимови 

По 

потреби 

3. Сарадња са директором и стручним сарадницима на заједничком 

планирању активности, изради стратешких докумената установе, анализа 

и извештаја о раду 

Стручни 

тимови 

По 

потреби 

4. Сарадња са дирекотром и психологом на формирању група Стручни 

тимови 

По 

потреби 

5. Тимски рад на проналажењу најефикаснијих начина унапређивања 

вођења педагошке документације у установи, 
Стручни 

тимови 

По 

потреби 

6. Сарадња са директором и психологом на планирању активности у циљу 

јачања васпитачких и личних компетенција, 
Стручни 

тимови 

По 

потреби 

7. Сарадња са педагошким асистентима и пратиоцима детета на 

координацији активности у пружању подршке деци за које се доноси 

индивидуални образовни план, 

Стручни 

тимови 

По 

потреби 

8. Сарадња са директором и психологом по питању приговора и жалби 

родитеља, односно старатеља. 
Стручни 

тимови 

По 

потреби 
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VII РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

1. Учествовање у раду васпитно-образовног већа (давањем саопштења, 

информисањем о резултатима обављених анализа, прегледа, истраживања 

и других активности од значаја за рад и јачање васпитачких односно 

наставничких компетенција), 

Стручни 

тимови 

Током 

године 

2. Учествовање у раду тимова, већа, актива и комисија на нивоу установе 

који се образују ради остваривања одређеног задатка, програма или 

пројекта. Учествовање у раду педагошког колегијума, педагошких већа и 

стручних актива за развојно планирање и развој предшколског, школског 

програма, односно програма васпитног рада, 

Стручни 

тимови 

Током 

године 

3. Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа установе.   

VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

1. Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, научним, културним 

и другим установама које доприносе остваривању циљева и задатака 

васпитно-образовног рада установе, 

Стручни 

тимови 

Током 

године 

2. Учествовање у истраживањима научних, просветних и других установа, Стручни 

тимови 

По 

потреби 

3. Осмишљавање програмских активности за унапређивање партнерских 

односа породице, установе и локалне самоуправе у циљу подршке развоја 

деце 

Стручни 

тимови 

VI,VII 

4. Активно учествовање у раду стручних друштава, органа и организација, Стручни 

тимови 

Током 

године 
5. Учешће у раду и сарадња са комисијама на нивоу локалне самоуправе, 

које се баве унапређивањем положаја деце и услова за раст и развој, 
Стручни 

тимови 

По 

потреби 

6. Сарадња са националном службом за запошљавање.  Стручни 

тимови 

По 

потреби 

IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

 

1. Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и 

годишњем нивоу, 

самостално Током 

године 
2. Израда, припрема и чување посебних протокола, чек листа за праћење. Ппс 

служба 

VI,VII 

3. Припрема за послове предвиђене годишњим програмом и оперативним 

плановима рада педагога 

самостално VI,VII 
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Приређен на основу Правилника о програму рада стручних сарадника, 2012.год. и Извештаја о спољашњем вредновању од 08.06.2016.год. 

Стручни сарадници учествују у пословима:  

I Планирања и програмирања васпитно-образовног рада(у даљем тексту: в.о.р.-a),  

II Праћења и вредновање в.о.р.-а,  

III Рада са васпитачима,   

IV Рада са децом,  

V Рада са родитељима/старатељима,  

VI Рада са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем детета,  

VII Рада у стручним органима и тимовима,  

VIII Сарадње са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе,  

IX Вођења документације, припреме за рад и стручно усавршавање.  

 

ПСИХОЛОГ  
ЦИЉ  

 

Психолог установе применом теоријских и практичних сазнања психологије као науке доприноси остваривању и унапређивању в.о.р.-а у установи 

у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања и стандардима постигнућа деце дефинисаних Законом о основама система 

образовања васпитања, као и посебним законима.  

ЗАДАЦИ  

 

- Стварање оптималних услова за развој деце и остваривање в.о.р.-а,  

- Учествовање у праћењу и подстицању развоја детета,   

- Подршка јачању васпитачкихкомпетенција и њиховог професионалног развоја,  

-Учествовање у праћењу и вредновању в.о.р.-а и предлагање мера које доприносе обезбеђивању ефикасности, економичности и флексибилности 

рада установе,  

- Учествовање у праћењу и вредновању остварености општих и посебних стандарда постигнућа деце и предлагање мера за унапређивањепраксе,  

- Подршка отворености установе према педагошким иновацијама,  

- Развијање сарадње установе са породицом и подршка васпитним компетенцијама родитеља/ старатеља,  

- Сарадња са другим институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним организацијама од значаја за установу,  

- Стално стручно усавршавање и праћење развоја психолошке науке и праксе.  

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ САРАДНИКА – ПСИХОЛОГА ЗА РАДНУ.2018/19.ГОДИНУ 
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I ОБЛАСТ : ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ В.О.Р.-а 
МЕСТО/УЧЕСНИ

ЦИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Учешће у припреми развојног плана ПУ, предшколског програма, плана самовредновања, индивидуалног 

образовног плана (ИОП) за децу 

СТРУЧНИ ТИМОВИ И 

СТРУЧНИ САСТАНЦИ  

 

ПОЧЕТАК РАДНЕ 

ГОД. И МЕСЕЧНО 

2. Учешће у припреми концепције ГПР установе (ГПР ПУ) и  његових појединих делова 
СТРУЧНИ ТИМОВИ И 

СТРУЧНИ САСТАНЦИ  

ПОЧЕТАК РАДНЕ 

ГОД. И МЕСЕЧНО 

3.  Учешће у избору и планирању посебних и специјализованих програма 
СТРУЧНИ ТИМОВИ И 

СТРУЧНИ САСТАНЦИ  

ПО ПОТРЕБИ,  

ТОКОМ ГОДИНЕ 

5.  Учешће  у осмишљавању и изради акционих планова и предлога пројеката који могу допринети унапређивању 

квалитета В.О.Р.-а у ПУ, конкурисању ради обезбеђивања њиховог финансирања и учествовање у њиховој 

реализацији 

САМОСТАЛНО И 

СТРУЧНИ ТИМОВИ И 

СТРУЧНИ САСТАНЦИ  

ПО ПОТРЕБИ,  

ТОКОМ ГОДИНЕ 

6.  Учешће у избору дидактичког материјала у ПУ 
СТРУЧНИ ТИМОВИ И 

СТРУЧНИ САСТАНЦИ  

ПО ПОТРЕБИ,  

ТОКОМ ГОДИНЕ 

7. Припремање плана посете психолога в.о. активностима у ПУ (професионални портфолио стручног сарадника 

психолога) 

САМОСТАЛНО / 

УСКЛАЂИВАЊЕ 

ТИМСКИ 

МЕСЕЧНО И ПО 

ПОТРЕБИ 

8. Припремање годишњег програма рада и месечних планова рада психолога  
САМОСТАЛНО / 

УСКЛАЂИВАЊЕ 

ТИМСКИ 

ПОЧЕТАК РАДНЕ 

ГОД. И МЕСЕЧНО 

9. Припремање плана сопственог стручног усавршавања и професионалног развоја (професионални портфолио 

стручног сарадника психолога) 

САМОСТАЛНО / 

УСКЛАЂИВАЊЕ 

ТИМСКИ 

ПОЧЕТАК РАДНЕ 

ГОД. И МЕСЕЧНО 

 

 

II ОБЛАСТ : ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ В.О.Р.-а 

 МЕСТО/УЧЕСНИЦИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1.а) Учешће у праћењу и вредновању в.о.р.-а установе и  

б) предлагање мера за побољшање ефикасности, економичности и успешности установе у задовољавању развојних и в.о. 

потреба деце 

ВАСП. ГРУПЕ 

СТРУЧНИ TИМОВИ 

И СТРУЧН 

САСТАНЦИ 

КОНТИНУИРА

НО 

2.а)  Учешће у континуираном праћењу и подстицању напредовања деце у развоју и учењу,  

б)  Учешће у континуираном праћењу и вредновању остварености општих и посебних стандарда постигнућа 

спровођењем квалитативних анализа постигнућа деце,  

ц) информисањем свих заинтересованих страна о резултатима анализе и припремом препорука за унапређивање 

постигнућа 

ВАСП. ГРУПЕ 

СТРУЧНИ TИМОВИ 

И СТРУЧН 

САСТАНЦИ 

КОНТИНУИРА

НО 

3.Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и ИОП-а за децу 

САМОСТАЛНО И 

СТРУЧНИ ТИМОВИ 

И СТРУЧНИ 

САСТАНЦИ  

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

4.  Учешће у праћењу и вредновању ефеката иновативних активности и пројеката, ефикасности нових организационих 

облика рада у ПУ 

САМОСТАЛНО И 

СТРУЧНИ ТИМОВИ 

И СТРУЧНИ 

САСТАНЦИ  

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

5. Учешће у изради годишњег извештаја о раду (ГИР) ПУ, а нарочито остваривања свих програма в.о.р.-а, програма 

стручних органа и тимова, стручног усавршавања, превентивних програма, рада ПП службе, сарадње са породицом, 

сарадње са друштвеном средином 

СТРУЧНИ ТИМОВИ 

И СТРУЧНИ 

САСТАНЦИ  

VIII и IX 

6. Иницирање различитих истраживања ради унапређивања в.о.р.-а установе и остваривања послова дефинисаних овим 
САМОСТАЛНО И 

СТРУЧНИ ТИМОВИ 

И СТРУЧНИ 

ПО ПОТРЕБИ 



Годишњи план рада Предшколске установе ''Младост'' Нови Пазар за радну 2018/2019. годину 

    

 

 
134 

 

правилником САСТАНЦИ  

7.  Учешће у истраживањима која се спроводе у оквиру самовредновања рада ПУ (израдом инструмента процене, 

дефинисањем узорка и квалитативном анализом добијених резултата) и спровођења огледа 

САМОСТАЛНО И 

СТРУЧНИ ТИМОВИ 

И СТРУЧНИ 

САСТАНЦИ  

ПО ПОТРЕБИ,  

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

III. ОБЛАСТ : РАД СА ВАСПИТАЧИМА МЕСТО/УЧЕСНИЦИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗ

АЦИЈЕ 

1.Саветодавни рад усмерен ка унапређивању процеса праћења и посматрања дечјег напредовања у функцији подстицања 

дечјег развоја и учења. Иницирање и пружање стручне подршке васпитачима у коришћењу различитих метода, техника и 

инструмената праћења деце (професионални портфолио стручног сарадника психолога) 

ВАСП.ГРУПА,  

СТРУЧНИ САСТАНЦИ/ 

ВАСПИТАЧИ, СТРУЧНИ 

САРАДНИЦИ, 

САРАДНИЦИ 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

2. Саветодавни рад усмерен ка стварању психолошких услова за подстицање целовитог развоја деце 

ВАСП.ГРУПА,  

СТРУЧНИ САСТАНЦИ/ 

ВАСПИТАЧИ, СТРУЧНИ 

САРАДНИЦИ, 

САРАДНИЦИ 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

3. Учешће у прилагођавању ритма живота и рада у ПУ специфичностима узраста и потребама деце 

ВАСП.ГРУПА,  

СТРУЧНИ САСТАНЦИ/ 

ВАСПИТАЧИ, СТРУЧНИ 

САРАДНИЦИ, 

САРАДНИЦИ 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

4. Пружање стручне подршке : 

- васпитачима усмерено на адекватно и правовремено задовољавање потреба детета или узрасне, тј.васпитне групе (нега, 

подстицање игре и других активности); 

- у планирању и реализацији непосредног в.о.р.-а са децом, а нарочито у области прилагођавања в.о.р.-а потребама детета; 

избора поступака посматрања и праћења напредовања деце у развоју  и учењу, тј. вредновања дечијих постигнућа; 

стварања подстицајне атмосфере у групи; развијања конструктивне комуникације и демократских односа у групи 

- јачању васпитачких компетенција у областима: комуникација и сарадња, конструктивно решавање сукоба и проблема, 

подршка развоју личности детета, подучавање и учење, организација средине и дидактичког материјала 

-васпитачима за рад са децом којој је потребна додатна образовна подршка;  

-са децом изузетних способности (талентовани и обдарени)  

-са децом из осетљивих друштвених група кроз упознавање са карактеристикама те деце (способности, мотивација, стил 

учења, интересовања, вредности) и предлагање поступака који доприносе њиховом даљем развоју 

-са децом код које је утврђен психолошки узрок неуспеха у достизању захтева развојних стандарда као и појава 

неадаптивних облика понашања и предлагање мера за њихово превазилажење 

-у формирању и вођењу дечјег колектива, указивање на психолошке узроке поремећаја интерперсоналних односа у 

групама и предлагање мера за њихово превазилажење 

ВАСП.ГРУПА,  

СТРУЧНИ САСТАНЦИ/ 

ВАСПИТАЧИ, СТРУЧНИ 

САРАДНИЦИ, 

САРАДНИЦИ 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

5. Упознавање васпитача са карактеристикама игре и односом игре и учења на предшколском узрасту, психолошким 

принципима успешног процеса учења, групне динамике, социјалне интеракције, природом мотивације за учење, методама 

за подстицање различитих врста интелигенције, стиловима и облицима учења, стратегијама учења и мотивисања за учење  

ВАСП.ГРУПА,  

СТРУЧНИ САСТАНЦИ/ 

ВАСПИТАЧИ, СТРУЧНИ 

САРАДНИЦИ, 

САРАДНИЦИ 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

6. Саветовање васпитача :  

- о индивидуализацији в.о.р.-а на основу уочених потреба, интересовања и способности деце, тј. психолошке процене 

индивидуалних карактеристика детета (способности, мотивације) /и остварености образовних постигнућа у ПУ/ 

- давањем повратне информације о посећеној активности, као и предлагањем мера за унапређење праћеног сегмента в.о.р.-

а 

ВАСП.ГРУПА,  

СТРУЧНИ САСТАНЦИ/ 

ВАСПИТАЧИ, СТРУЧНИ 

САРАДНИЦИ, 

САРАДНИЦИ 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

7. Пружање подршке васпитачима у раду са родитељима/старатељима 

 

ВАСП.ГРУПА,  

СТРУЧНИ САСТАНЦИ/ 

ВАСПИТАЧИ, СТРУЧНИ 

САРАДНИЦИ, 

САРАДНИЦИ 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 
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8. Увођење иновација у в.о.р. на основу научних сазнања о психофизичком развоју деце и процесу учења, кроз 

инструктивни рад са васпитачима 
ВАСП.ГРУПА,  

СТРУЧНИ САСТАНЦИ/ 

ВАСПИТАЧИ, СТРУЧНИ 

САРАДНИЦИ, 

САРАДНИЦИ 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 9. Оснаживање васпитача за тимски рад кроз њихово подстицање на реализацију заједничких задатака, кроз координацију 

активности стручних већа, тимова и комисија 

10. Пружање подршке васпитачима,  тј. менторима и саветодавни рад са приправницима у процесу увођења у посао и 

лиценцирања. Менторски рад са психолозима приправницима у процесу увођења у посао и лиценцирања 

ВАСП.ГРУПА,  

СТРУЧНИ САСТАНЦИ/ 

ВАСПИТАЧИ, СТРУЧНИ 

САРАДНИЦИ, 

САРАДНИЦИ 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

11. Пружање подршке васпитачима у примени различитих техника и поступака самоевалуације 

ВАСП.ГРУПА,  

СТРУЧНИ САСТАНЦИ/ 

ВАСПИТАЧИ, СТРУЧНИ 

САРАДНИЦИ, 

САРАДНИЦИ 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

17. Усмеравање васпитача у креирању плана стручног усавршавања и њиховог професионалног развоја 

ВАСП.ГРУПА,  

СТРУЧНИ САСТАНЦИ/ 

ВАСПИТАЧИ, СТРУЧНИ 

САРАДНИЦИ, 

САРАДНИЦИ 

ПО 

ПОТРЕБ

И 

 

IV. ОБЛАСТ : РАД СА ДЕЦОМ 
МЕСТО/УЧЕСНИЦ

И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Учешће у организацији пријема деце, праћења процеса адаптације и подршка деци у превазилажењу тешкоћа 

адаптације 

ВАСПИТНА 

ГРУПА, СТРУЧНИ 

ТИМОВИ И 

СТРУЧНИ 

САСТАНЦИ  

IX и X, 

 ПО ПОТРЕБИ 

2. Учешће у праћењу дечјег напредовања у развоју и учењу 

ВАСПИТНА 

ГРУПА, СТРУЧНИ 

ТИМОВИ И 

СТРУЧНИ 

САСТАНЦИ  

КОНТИНУИРА

НО 

3. Учешће у тимском: идентификовању деце којој је потребна подршка у в.о. процесу и осмишљавању и праћењу 

реализације индивидуализованог приступа у раду са децом 
ТИМ ЗА ИОП 

КОНТИНУИРА

НО 

4. Провера спремности деце за полазак у предшколско  ТИМ ЗА УПИС ПО ПОТРЕБИ 

5. Учешће у структуирању васпитних група 

ВАСПИТНА 

ГРУПА, СТРУЧНИ 

ТИМОВИ И 

СТРУЧНИ 

САСТАНЦИ  

IX и X, ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

6. Рад са децом која имају тешкоће у учењу, развојне, емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме 

прилагођавања, проблеме понашања 

ВАСПИТНА 

ГРУПА, СТРУЧНИ 

ТИМОВИ И 

СТРУЧНИ 

САСТАНЦИ  

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

7. Пружање подршке деци за коју се обезбеђује в.о. рад по ИОП-у 

8. Пружање подршке деци из осетљивих друштвених група  ВАСП.ГРУПА,  

СТРУЧНИ 

ТИМОВИ И 

САСТАНЦИ/ 

ВАСПИТАЧИ, 

РОДИТЕЉИ, 

СТРУЧНИ 

САРАДНИЦИ, 

IX и X, ТОКОМ 

ГОДИНЕ 9. Идентификовање деце са изузетним способностима (даровити и талентовани) и пружање подршке таквој деци за њихов 

даљи развој.  

10. Рад са децом на унапређењу кључних компетенција за живот у савременом друштву: стратегије учења и мотивације за 

учење, вештине самосталног учења, социјалне вештине (ненасилна комуникација, конструктивно решавање проблема, 

ВАСП.ГРУПА,  

СТРУЧНИ 

ТИМОВИ И 

САСТАНЦИ/ 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 
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интеркултурална комуникација и уважавање различитости), здрави стилови живота и др. ВАСПИТАЧИ, 

РОДИТЕЉИ, 

СТРУЧНИ 

САРАДНИЦИ, 

11. Пружање психолошке помоћи детету/ групи у развојним/акцидентним кризама 

ВАСП.ГРУПА,  

СТРУЧНИ 

ТИМОВИ И 

САСТАНЦИ/ 

ВАСПИТАЧИ, 

РОДИТЕЉИ, 

СТРУЧНИ 

САРАДНИЦИ, 

ПО ПОТРЕБИ 

V. ОБЛАСТ : РАД СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА 
МЕСТО/УЧЕСНИЦ

И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗА

ЦИЈЕ 

1. Прикупљање података од родитеља/старатеља који су од значаја за упознавање детета и праћење његовог развоја 

ТИМ (ВАСПИТАЧ,  

СТРУЧНИ ТИМОВИ 

И САСТАНЦИ И 

ИНДИВИДУАЛНО 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ,  

ПО 

ПОТРЕБИ 

2. Саветодавни рад са родитељима/старатељима деце која имају различите тешкоће у развоју, учењу и понашању 

ТИМ (ВАСПИТАЧ,  

СТРУЧНИ ТИМОВИ 

И САСТАНЦИ И 

ИНДИВИДУАЛНО 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ,  

ПО 

ПОТРЕБИ 

3. Подршка јачању родитељских васпитних компетенција, нарочито информисањем о психолошким карактеристикама 

њихове деце у оквиру индивидуалних консултација и облика групног психолошког образовања родитеља, 

ТИМ (ВАСПИТАЧ,  

СТРУЧНИ ТИМОВИ 

И САСТАНЦИ И 

ИНДИВИДУАЛНО 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ,  

ПО 

ПОТРЕБИ 

4. Сарадња са родитељима/старатељима на пружању подршке деци који похађају ПУ по ИОП-у 

ТИМ (ВАСПИТАЧ,  

СТРУЧНИ ТИМОВИ 

И САСТАНЦИ И 

ИНДИВИДУАЛНО 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ,  

ПО 

ПОТРЕБИ 

5. Оснаживање родитеља/старатеља да препознају карактеристике своје деце које указују на њихове изузетне способности 

и сарадња на пружању подршке у проналажењу различитих могућности подстицања и усмеравања њиховог општег развоја 

ТИМ (ВАСПИТАЧ,  

СТРУЧНИ ТИМОВИ 

И САСТАНЦИ И 

ИНДИВИДУАЛНО 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ,  

ПО 

ПОТРЕБИ 

6. Учествовање у реализацији програма сарадње установе са родитељима/старатељима деце (општи и групни родитељски 

састанци и др.) 

ТИМ (ВАСПИТАЧ,  

СТРУЧНИ ТИМОВИ 

И САСТАНЦИ И 

ИНДИВИДУАЛНО 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ,  

ПО 

ПОТРЕБИ 

7. Сарадња са саветом родитеља, по потреби, информисањем родитеља и давање предлога по питањима која се разматрају 

на савету 

ТИМ (ВАСПИТАЧ,  

СТРУЧНИ ТИМОВИ 

И САСТАНЦИ И 

ИНДИВИДУАЛНО 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ,  

ПО 

ПОТРЕБИ 

VI.ОБЛАСТ : РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ 

И ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА 
МЕСТО/УЧЕСНИ

ЦИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

1. Сарадња са директором и стручним сарадницима на пословима који се тичу обезбеђивања ефикасности, 

економичности и флексибилности в.о.р.-а установе, а нарочито у вези са: распоредом рада васпитача по групама, 

избором васпитача, односно ментора и др.  

- Предлагање нових организационих решења в.о.р.-а 

- на припреми докумената установе, прегледа, извештаја и анализа 

- у организовању трибина, предавања, радионица за децу, запослене, родитеље 

ТИМ (ВАСПИТАЧ,  

СТРУЧНИ 

ТИМОВИ И 

САСТАНЦИ 

МЕСЕЧНО 
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- по питању приговора и жалби родитеља 

2. Сарадња са другим стручним сарадницима на припреми и реализацији разних облика стручног усавршавања (предавања, 

радионице, прикази стручних чланака и сл.) за васпитаче у оквиру ПУ 

ТИМОВИ, 

СТРУЧНИ 

САСТАНЦИ 

ПО 

ПОТРЕБИ 

3. Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма за увођење у посао медицинске сестре-васпитача, 

васпитача и стручног сарадника 

ТИМОВИ, 

СТРУЧНИ 

САСТАНЦИ 

ПО 

ПОТРЕБИ 

4. Редовна размена, планирање и усаглашавање заједничких послова са другим стручним сарадницима у установи 
ТИМОВИ, 

СТРУЧНИ 

САСТАНЦИ 

ПО 

ПОТРЕБИ 

5. Сарадња са педагошким асистентом/пратиоцем детета на координацији активности у пружању подршке деци са којом се 

ради по ИОП-у 

ТИМОВИ, 

СТРУЧНИ 

САСТАНЦИ 

ПО 

ПОТРЕБИ 

VII. ОБЛАСТ : РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА МЕСТО/УЧЕСНИ

ЦИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

1. Учествовање у раду : 

- Васпитно-образовног већа (давањем саопштења, информисањем о резултатима обављених анализа, прегледа, 

истраживања и др. активности од значаја за в.о. рад и јачање васпитачких компетенција) 

- тимова установе који се образују ради остваривања одређеног задатка, програма или пројекта 

- стручних актива за развојно планирање и развој предшколског програма и педагошког колегијума 

ТИМОВИ, 

СТРУЧНИ 

САСТАНЦИ 

 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

2. Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа ПУ. ТИМОВИ, 

СТРУЧНИ 

САСТАНЦИ 

 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

VIII. ОБЛАСТ : САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
МЕСТО/УЧЕСН

ИЦИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

1. Сарадња са :  

-образовним, здравственим, социјалним и другим институцијама значајним за остваривање циљева в.о. рада и добробити 

деце 

-локалном заједницом и широм друштвеном средином за остваривање циљева в.о. рада и добробити деце 

СТРУЧНИ 

САСТАНЦИ 

 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

2. Учествовање у раду стручних удружења, њихових органа, комисија, одбора 
СТРУЧНИ 

САСТАНЦИ 

 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

3. Сарадња са психолозима који раде у другим установама, институцијама, организацијама, удружењима од значаја за 

остваривање в.о. рада и добробити деце (центар за социјални рад, домови здравља, заводи за патологију говора, ментално 

здравље и др. здравствене установе, институт за психологију, матични факултет, заводи за вредновање и унапређење в.о. 

рада и др.)  

СТРУЧНИ 

САСТАНЦИ 

 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 
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IX. ОБЛАСТ : ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 
МЕСТО/УЧЕСН

ИЦИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

1. Вођење евиденције о сопственом раду у следећој документацији: дневник рада психолога и евиденција о раду 

са дететом у ПУ 
СТРУЧНИ 

САСТАНЦИ 

 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

2. Вођење евиденције, по потреби, о извршеним анализама, истраживањима, психолошким тестирањима, 

посећеним активностима и др. 
СТРУЧНИ 

САСТАНЦИ 

 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

3. Припрема за све послове предвиђене годишњим програмом и оперативним плановима рада психолога 
СТРУЧНИ 

САСТАНЦИ 

 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

4. Прикупљање и на одговарајући начин чување и заштита материјала који садржи личне податке о деци, 
СТРУЧНИ 

САСТАНЦИ 

 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

5. Стручно се усавршава праћењем стручне литературе и периодике, учествовањем у активностима 

струковног удружења (Друштво психолога Србије, секције психолога у образовању, подружнице), 

похађањем акредитованих семинара, вођењем акредитованих семинара, ауторством акредитованог 

семинара, похађањем симпозијума, конгреса и других стручних скупова, разменом искуства и сарадњом 

са другим психолозима у образовању.  
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ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА 

 
Област Начини/Активности Време 

Руковођење процесом 
васпитања детета 

Развој културе васпитно-
образовног рада 

Током 
године 

Стварање безбедних и здравих 
услова за учење и развој детета 

Током 
године 

Развој и осигурање квалитета 
васпитно-образовног процеса  

Током 
године 

Обезбеђивање инклузивног 
приступа у васпитно-образовном 
процесу 

Април, мај, 
август, 
септембар и 
током 
године 

Обезбеђивање и праћење 
добробити развоја детета 

Април, мај, 
јун и током 
године 

Планирање, организовање 
и контрола рада установе 

Планирање рада установе 

Август, 
септембар и 
током 
године 

Организација установе 

Август, 
септембар и 
током 
године 

Контрола рада установе Током године 
Управљање информационим 
системом установе 

Током године 

Управљање системом обезбеђења 
квалитета у установи 

Током године 

Праћење и унапређивање 
рада запослених 

Планирање, селекција и пријем 
запослених 

Август, 
септембар и 
током 
године 

Професионални развој запослених 

Август, 
септембар и 
током 
године 

Унапређивање међуљудских односа 
Током 
године 

Вредновање резултата рада, 
мотивисање и награђивање 
запослених 

Током 
године 

Развој сарадње са 
родитељима/старатељима, 

органом управљања, 
репрезентативним 

синдикатом и широм 
заједницом 

Сарадња са 
родитељима/старатељима 

Током 
године 

Сарадња са органом управљања и 
репрезентативним синдикатом 

Током 
године 

Сарадња са државном управом и 
локалном самоуправом 

Током 
године 

Сарадња са широм заједницом 
Током 
године 

Финансијско и Управљање финансијским Септембар, 

26.  ПЛАН РАДА РУКОВОДЕЋЕГ ОРГАНА 
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административно 
управљање радом 

установе 

ресурсима децембар и 
током 
године 

Управљање материјалним 
ресурсима 

Август, 
септембар  

Управљање административним 
процесом 
 

Август, 
септембар и 
током 
године 

Обезбеђење законитости 
рада установе 

Познавање, разумевање и праћење 
релевантних прописа 

Током године 

Израда општих аката и 
документације установе 

Август, 
септембар и 
током 
године 

Примена општих аката и 
документације установе 

Током године 
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Оперативни план рада директора за 2018/2019. годину 

Месец Активности 

С
еп

т
ем

б
а
р

 

- израдаизвештајаореализацијипланарадаустановеза 2017/2018. годину, 

- руковођењеиучешћеурадустручнихтелаустанове, 

- учешћеурадуСавета родитеља, 

- учешћеурадуУправногодбораиподношење: 

*Извештајаорадудиректора; 

*ИзвештајаорадуУстанове; 

*Планрадазанареднураднугодину. 

- 

давањеупутстававаспитачимаимедицинскимсестрамазавођењепедагошкедо

кументације, 

 - обилазакваспитно-образовнихгрупа, 

- расподеладидактичкогматеријала, средставаистручнелитературе, 

- учешћенаедукативнимиинформативнимсеминаримаисастанцима, 

- сарадњасалокалномсамоуправом, 

институцијамаиустановаманалокалномнивоу, 

 - сарадњасапородицом – групни родитељскисастанци, 

индивидуалниразговори, 

- раднапројектима. 

- презентовањеустановекрозмедије. 

О
к

т
о

б
а

р
 

- праћењеостваривањанегеиваспитно-образовнограда, 

посебноујасленимгрупама, 

- организовањеактивностипосвећенихдеци (дечја недеља), здравојхрании 

уопштездравомначинуживотаусарадњисапородицомиинституцијамаи 

установаманашедруштвенесредине, 

- организацијаспецијализованихпрограма (странијезик, обукашаха, 

обукаплеса), 

- учешћеурадулокалнихтимова, 

- учешћеурадустручнихтела, 

Н
о
в

ем
б
а
р
 - праћењеваспитно-образовноградаипрограманеге, 

- учешћеурадустручнихтела, 

- раднапројектима, 

- израдабуџетаза 2019.годину. 

Д
ец

. 

- обилажењеипраћењерадауваспитно-образовнимгрупама, 

- организовањеиучешћеустручномусавршавањуваспитног особља, 

- сарадњаса родитељимаокоорганизовањаНовогодишњихпразника, 

- организацијарадаустановезавремезимскограспуста. 
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Ј
а

н
у

а
р

 

- прегледдокументацијеваспитачаимедицинскихсестара, 

- учешћеурадустручнихтела, 

- сарадњасатимовималокалнесамоуправе, 

- извештајразвојногплана (акционогплана) установе, 

- организовањеиучешћеустручномусавршавањуваспитног особља. 

Ф
еб

р
у

а
р

 

Сарадњаса 

родитељимаидругиминституцијамауорганизацијизаједничкихактивности, 

- учешћеурадустручнихтела, 

- презентовањеустановекрозмедије. 

-организацијазаучешћенаФестивалустваралаштвамладих. 

М
а

р
т
 

- организовањезаједничкихактивности родитељ, дете, васпитач, 

- организовањеиобележавањеважнихдатума (данжена, данпролећа), 

- учешћеурадуУправногодбора, 

 - учешћеурадуактивадиректорарегиона. 

А
п

р
и

л
 

- учешћеурадустручнихтела, 

- припремезарасписивањеконкурсазапријемдецеза 2019/2020. годину 

- праћењенегеиваспитно-образовноградаугрупама, 

- стручноусавршавањезапослених. 

М
а

ј 

- израдаПредшколскогпрограмазанареднураднугодину (изменеидопуне), 

- сарадњасапредшколскимустановамарегиона, разменаискуства, 

- учешћеурадустручнихтела, 

- организацијаокопрославеиобележавањеДанавртића, 

- организовањеједнодневногизлетазадецу, 

- организовањемајскихактивностивртића. 

Ј
у

н
 

- израдаизвештајаорадупредшколскихгрупа, 

- учешћеурадустручнихтела, 

- учешћеурадуУправногодбора, 

- прегледдокументацијеваспитачаимедицинскихсестара, 

- организовањерадаустановеулетњиммесецима, 

- организацијагодишњиходморарадникаустанове, 

организовањезавршнихманифестација. 
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Ј
у

л
- 

А
в

г
у
ст

 

- израдаизвештајаорадуустанове, 

- израдаизвештајаорадудиректора, 

- израдапланаипрограмарадазарадну 2018/2019. годину, 

- евалуацијараданегеиваспитно – образовноградапогрупама, 

- планирање у реализацијипослованатехничкојприпремиобјектазанаредну 

раднугодину, 

- израдапредлогабуџетскогпланаза 2019. Годину 

- распоређивањеваспитачапогрупама, 

- једнодневниизлетзарадникеустанове, 

- сарадњасаинституцијамаиустановамалокалнезаједнице. 
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Управни одбор има 9 чланова, укључујући и председника. Управни одбор именује 

и разрешава јединица локалне самоуправе, а чине га по три представника запослених, 

родитеља и јединице локалне самоуправе. Управни одбор, чији је рад и надлежност 
регулисан Законом о основама система васпитања и образовања и Статутом 
установе, планира и реализује по потреби следеће послове: 

 

 

Активности/начини Време реализације 
Разматра и усваја Извештај о раду директора, 

Извештај о раду Установе за претходну радну годину 
и Годишњи план рада за наредну годину и Развојни 

план Уатанове 

До 15.09 

Разматра и усваја финансијски план Установе До краја новембра 
По потреби доноси опште акте у Установи и измене 

постојећих аката, усаглашавајући их са новом 
законоском регулативом и организацијом рада у 

Установи, даје сагласност на Правилник о 
организацији и систематизацији послова 

Током године 

Доноси одлуку о попису имовине Установе са стањем 
на дан 31.12. текуће године и именије пописне 

комисије 
Децембар 

Разматра извештај пописне комисије о спроведеном 
попису у Установи за претходну годину и доноси 

одлуку о расходу, мањку и вишковима опреме, 
инвентара и потраживања 

Јануар/фебруар 

Доноси План набавки за календарску 2018.год јануар 
Разматра извешатј о пословању и усваја завршни 

рачун Установе и одлучује о коришћењу средстава у 
складу са законом 

Фебруар 

Одлучује у другом степену по жалбама и приговорима 
на одлуке директора 

Током године 

Разматра извештај о раду директора Установе о свом 
раду 

Два пута годишње 

Доноси план стручног усавршавања запослених и 
усваја изештај о његовом остваривању 

Током године 

Активности поводом обележавања значајнијих 
датума за Установу у складу са Годишњим планом 

Током године 

Прати извршења донетих одлука и даје предлоге за 
успешнији рад Установе у целини 

Током  године 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

ПЛАН РАДА УПРАВНОГ ОДБОРА 
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Савет родитеља чији је рад и надлежност регулисан Законом о основама 
система васпитања и образовања и Статутом установе, реализује следеће 
активности: 
 предлаже представнике родитеља, односно других законских заступника 
деце,  у орган управљања; 
 предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање;  
 предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-
васпитног рада; учествује у поступку избора радних листова;  
 разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, 
годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о 
самовредновању;  разматра намену коришћења средстава од донација и од 
проширене делатности установе. 
 
 

Активности/начини Време 
Упознавање са Извештајем о раду директора 
Разматрање Извештаја о реализацији годишњег плана рада за 
радну 2017/18.год. 
Разматрање Годишњег плана рада за радну 2018/2019.год. 
Разматрање Разојног плана  2018-2023  год. 

Септембар 

Конституисање савета родитеља 
Усвајање Пословника о раду 
Избор 3 представника родитеља за чланове органа управљања 
Доношење плана рада Савета родитеља 

Октобар  

Избор радних листова/уџбеника 

Разматрање питања из делокруга рада савета Децембар 
Разматрање реализације Вов-а током првог полугођа 
Разматрање извешатаја Тимова    
Текућа питања 

Јануар 

Упознавање Савета родитеља са радом Педагошког колегијума 
Током године 

 
Разматрање извештаја о реализацији излета 
Разматрање реализације васпитно-образовног рада током радне 
2018-2019.год. 
Разматрање извештаја Тимова 

Јун 

 

 
 
 
 

Активност Реализатои Време Место 

Једнодневна 
екскурзија  

Васпитачи, сарадник, 
доктор дома здравља, 

представник савета 
родитеља, директор 

Мај-јун По договору 

 ПЛАН ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ УСТАНОВЕ 
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Садржаји стручног усавршавања произилазе из законских основа и Правилника о сталном стручном усавршавању 

и стицању звања наставника, васпитача и стручног сарадника. Стручно усавршавање планира се на два нивоа, у складу са 
Правилником: 

 стручно усавршавање у установи; 
 стручно усавршвање ван установе. 

 
 

 Резултати СВОТ-
анализе /анкетирања 

запослених 

 
Које су потребе излистане 
Снаге: стручна знања из свих области вор-а, комуникацијске вештине, спремност за тимси рад 
Слабости: потреба заунапређивањем процеса самовредновања у областима васпитно-образовни рад и дечји развој 
и напредовање, унапређивање компетенција и вештина за инклузивно образовање, иновативни приступ учењу 
кроз савремене медије 
Опасности/претње: финансије 
Могућности/шансе:организација семинара који су у вези са слабостима. 
 

Усклађеност са Развојним 
планом 

 
Како је план усклађен са Развојним планом 
Усклађен са циљевима: 

 Унапредити процес планирања, реализације и евалуације васпитно-образовног 
рада 

 Унапредити процес праћења дечјег развоја и напредовања 
 Унапредити и промовисати квалитетан васпитно-образовни рад у установи и ван ње 
  

За извршење, 
информисање и праћење 

задужен 
Педагошки колегијум 

 
 
 
 
 
 
 

27. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  

Месец К/П Облик СУ Тема 
Ниво 

(орган, тело) 
Реализатор/ 

и 
Сати 

реализатору 
Учесници, 
присутни 

Сати 
учеснику 

Доказ 

          

Окт 
К2 
П1, 
П4 

Тимски облик 
рада  

Дечја недеља  
Маскенбал  Установа 

Васпитно 
особље 

8 
Васпитно 

особље 
1 

Фотографије, 
снимци 

          

Нов 

К3 
П1 

Излагање са 
Стручних сусрета 

медицинских 
сестара вапитача 

Тема сусрета 
Васпитно-

образовно веће 

Васпитно 
особље 

учесници 
на 

сусретима 

5 
Васпитно 

особље 
1 

Извештај, 
Записник  

К3 
П1 

Приказ садржаја 
стручног 

усавршавања у 
непосредном 
раду са децом 

Активи Установа 
Васпитно 

особље 
8 

Васпитно 
особље 

1 
Припрема, 

фотографије, 
записник 

          

Дец 
К3 
П1 

Приказ садржаја 
стручног 

усавршавања у 
непосредном 
раду са децом 

Радионице, 
пројекти 

Установа 
Васпитно 

особље 
8 

Васпитно 
особље 

1 
Припрема, 

фотографије, 
записник 

Јануа 
К3 
П1 

Приказ садржаја 
стручног 

усавршавања у 
непосредном 
раду са децом 

Теме, 
радионице 

Установа 
Васпитно 

особље 
8 

Васпитно 
особље 

1 
Припрема, 

фотографије, 
записник 

Фебр 
К3 
П1 

Приказ садржаја 
стручног усавршавања 

у непосредном раду  

Радионице, 
пројекти 

Установа 
Васпитно 

особље 
8 

Васпитно 
особље 

1 
Припрема, 

фотографије, 
записник 
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Мар 
К3 
П1 

Приказ садржаја 
стручног 

усавршавања у 
непосредном 
раду са децом 

Теме, 
радионице 

Установа 
Васпитно 

особље 
8 

Васпитно 
особље 

1 
Припрема, 

фотографије, 
записник 

          

Апр  

К2 
П1 

Излагање након 
међународне 

стручне 
конференције    

васпитача 

Стручне теме Актив васпитача 
Учесници 
стручних 
сусрета  

5 
Васпитно 

особље 
1 

Записник, 
извештај   

К3 
П1 

Приказ садржаја 
стручног 

усавршавања у 
непосредном 
раду са децом 

радионице Установа 
Васпитно 

особље 
8 

Васпитно 
особље 

1 
Припрема, 

фотографије, 
записник 

К2,  
П1, 
П9 

Тимски облик 

рада 

Теме, 
радионице 

Установа/општина 
Васпитно 

особље 
8/10 

Родитељи, 
купци, 

запослени 
1 

Фотографије, 
снимак, 

књига рада 

Радионице, 
пројекти 

Установа/општина 
Васпитно 

особље 
8 

Родитељи,  
Запослени 

1 
Фотографије, 

снимак, 
књига рада 

ЕКО патрола Установа/општина 
Васпитно 

особље 
8 

Родитељи,  
Запослени 

1 
Фотографије, 

снимак, 
књига рада 

Завршна 
приредба 

(припрема) 
Установа 

Васпитно 
особље 

8 Запослени  1 

Припрема, 
фотографије, 

снимак, 
књига рада 

          

Мај  

К2,  
П1, 
П4, 
П9 

Тимски облик 
рада  

Манифестација 
„Растимо уз 

плес“ и 
балонијада 

Установа/општина 
Васпитно 

особље 
8 

Родитељ 
Гости  

Сви 
запослени  

1 
Припрема, 

фотографије, 
снимак   

К3 
П1 

Приказ садржаја 
стручног 

усавршавања у 
непосредном 

Радионице Установа 
Васпитно 

особље 
8 

Васпитно 
особље 

1 
Припрема, 

фотографије, 
записник 
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раду са децом 

К3, 
П1 

Излагање са  
Мини стручних 

сусрета 
Стручне теме 

Васпитно 
образовно веће  

Васпитно 
особље 

2 
Васпитно 

особље 
1 Извештај  

К3, 
П1 

Учешће/излагање 
на/са стручних 

сусрета  
Пројекти  Актив васпитача 

Васпитно 
особље 

2 
Васпитно 

особље 
1 Извештај 

          

Јун  

К2, 
П1 

Излагање са 
Стручних сусрета 

медицинских 
сестара васпитача 

Стручне теме Актив 
Учесници 
стручних 
сусрета  

5 
Васпитно 

особље 
1 Извештај 

К3 
П1 

Приказ садржаја 
стручног 

усавршавања у 
непосредном 
раду са децом 

Стручне теме Установа 
Васпитно 

особље 
8 

Васпитно 
особље 

1 
Припрема, 

фотографије, 
записник 

          

Током 
године 

 
Рад са 

студентима 

Пружање 
подршке 

студентима и 
волонтерима у 

раду 

Васпитна група 
ПП 

служба 
2  /  

 

Реализација и 
промоција 

квалитетних 
облика рада у 

установи 

Посета 
ученика 

медицинске 
школе 

Установа 
Васпитно 

особље 
8 

Васпитно 
особље 

1 

Припрема, 
извештај, 

материјал за 
презентацију 
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Чланови тима за стручно усавршавање: 

 

1. Марица Лазић,  медицинска сестра - васпитач, координатор тима, 

2. Улфета Хоћанин,васпитач, 

3. Алма Каришик, васпитач, 

4. Алиса Кладничанин, васпитач, 

5. Азра Демић, васпитач, 

6. Мибера Коматина, мед.сестра-васпитач. 

 

 

              Тим за стручно усавршавање ће се током године састајати према потребама у 

циљу одређивања учесника у планираним семинарима а према броју сати стручног 

усавршавања. На основу истакнутих потреба васпитног особља, предложени семинари 

за наредну годину су из следећих области: почетни математички појмови, музичко, 

плес, развој говора, ИОП, ликовно васпитање, упознавање околине, инклузија, ХТЦ- 

систем учења Физичко васпитање нега деце, деца са сметњама у развоју, сарадња са 

породицом, графичко-ликовне активности, драмско стваралаштво, примена 

стандардних и иновативних реквизита у физичком образовању уз мере безбедности и 

прву помоћ.    

 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У УСТАНОВИ 

 

 

Компетенције васпитача, медицинских сестара, стручних сарадника као што су : 

употреба и развој професионалног знања, планирања рада, посматрање и процењивање 

напредовања деце и процеса рада,планирање и евалуација сопственог професионалног 

рада, намећу потребу сталног стручног усавршавања како на нивоу Установе тако и на 

нивоу појединца. Тим пре што је законом предвиђена могућност напредовања и 

добијања различитих звања. 

 

Стручни органи у Установи су : 

 

     Васпитно-образовно веће - чине васпитачи , медицинске сестре и стручни 

сарадници. Радом Већа руководи директор. Бавиће се организационим питањима рада 

са децом, програмом и извештајима, организација рада за време летњег периода, 

зимског распуста, припрема и организација учешћана различитим манифестацијама, 

организацијом стручног усавршавања. 
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Орјентациони план стручног усавршавања на нивоу васпитно – образовног већа 

 

 САДРЖАЈ 

РАДА 

 

РЕАЛИЗАТОР 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

I 
 По договору 

 

Нутр. 

Синановић Џемка 

 

      Октобар 

 

II 
По договору 

 

Педагог 

 Селма Хоџић  

      Јануар 

 

III 
 По договору 

 

Директор  

Сабина Хоћанин 

 

      Март 

 

IV 
По договору 

 

Психолог  

Амер Пашовић 

 

       Мај 

 

 

Стручно усавршавање радника у Предшколским установама је једна од 

основних обавеза сваког радника који непосредно обавља васпитно-образовном рад са 

децом.  

Стручно усавршавање радника установе према чл. 120. Закона о основама 

система образовања и васпитања, се остварује  кроз три основна облика :  

а) индивидуално 

б) педагошко – психолошко 

ц) стручно – методичко 

а) Индивидуално усавршавање - подразумева да сви запослени радници у 

делокругу свога рада прате савремена кретања у развоју делатности и путем 

дошколовавања допуњавају стручно знање и стичу звања . 

б) Педагошко – психолошко усавршавање – подразумева обавезу свих радника који 

непосредно раде са децом стално и перманентно раде на унапређивању васпитно  - 

образовног рада кроз организоване облике рада. 

Педагошко–психолошко усавршавње у Предшколској установи “Младост” у 

планској 2018/19.години ће се углавном остваривати на нивоу Васпитно–образовног 

већа путем тематских предавања, интерактивних радионица и стручних семинара.  

Педагошко – психолошко усавршавање подразумева и припрему почетника за 

успешан васпитно-образовни рад и полагање стручног испита 

 

ц) Стручно – методичко усавршавање – подразумева обавезу васпитача и 

медицинских сестара установе да путем тематских предавања из области 

методичког унапређивања васпитно – образовног рада, интерактивних радионица и 

семинара стално и перманентно примењују нове методе у остваривању васпитно-

образовног рада са децом. 

 Стручни активи васпитача ће најинтензивније радити на новим Основама програма, 

на разјашњавању дилема у погледу праћења развоја детета, планирања, евалуације, 

вођења педагошке документације  оплемењивању физичке средине, сарадње са 

родитељима и друштвеном средином. 
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Кроз стручне Активе васпитачи ће размењивати искуства и идеје у погледу 

реализације следећих пројеката : 
 

План рада стручног Актива васпитаца 

Ред бр 
 

АКТИВНОСИ 
 

РЕАЛИЗАТОРИ 
 

ВРЕМЕ 
 

I 
Клуб родитеља и 

васпитача 
Председник Клуба Септембар 

II Тема-Здрава исхрана 
Тим” ДВ Младост 
 

Новембар 

III 

Радионица-пројекат-

„Стварање позитивне 

учионице“, развој 

говора 

Тим ДВ ”Наше дете“ 
 

фебруар 
 

IV 
Радионица-пројекат 
 

Тим ДВ”Радост прва и друга смена““ 
 

април 
 

V Радионица-Пројекат 
Тим ДВ“Пчелица, Абу Даби и болничке 

групе2 
мaj/jун 

 

Стручно-методичко усавршавање медицинских сестара подразумева организацију 

тематских предавања, интерактивних радионица и перманентно примењивање нових 

метода у остваривању васпитно-образовног рада са децом узраста до 3 године.  

У Установи раде појединци и тимови који својим квалитетним радом служе за 

углед другима, успешно решавају проблеме, стварају и испробавају нове облике, 

методе, средства, технике и садржаје васпитно-образовног рада, тако да ће ове године 

тимови васпитача по објектима организовати практични рад са децом и размењивати 

искуства путем реализације активности које су представљене у следећој табели: 

 

План рада стручног Актива медицинских сестара-васпитаца 
 

Ред 

бр 
 

АКТИВНОСИ 
 

РЕАЛИЗАТОРИ 
 

ВРЕМЕ 
 

I 

Тема Адаптација и 

представљање 

активности „Клуба 

родитеља и 

васпитача“ 

Стручни сарадници 
Представници Клуба 

септембар 
 

II 
Тема-Здрава исхрана 
 

Тим” ДВ Младост 
 

новембар 
 

III 

Радионица-пројекат-

„Ликовне 

активности“ 
 

Тим ДВ ”Пчелица“ 
 

фебруар 
 

IV 
Радионица-пролеће 
 

Тим ДВ” Наше Дете“ 
 

април 
 

V Радионица-Пројекат Тим ДВ“Радост „прва и друга смена мaj/jун 

 

План стручног усавршавања директора 
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 Облик Тема Носилац Ниво 

Рад са 
приправницима 

пружање подршке, консултације, 
разговори, формирање комисије и 

присуство полагању испита за 
лиценцу 

присуство група 

Маркетинг 
установе 

изјаве, интервјуи, гостовања на 
медијима, припрема материјала за 

ажурирање сајта 

 
реализатор 

установа 

Остваривање 
пројекта 

васпитно-
образовног 
карактера у 

установи 

Програм ''Живот деце у безбедном 
окружењу'' 

координатор 
старије 

васпитне групе 

Присуствовање 

и дискусија на  

активности/ради

оници 

 присуство група 

Рад са 
приправницима 

пружање подршке, консултације, 
разговори, 

присуство група 

Остваривање 
активности 
кроз тимски 
облик рада 

обележавање Дечје недеље присуство 
установа, ван 

установе 

Маркетинг 
установе 

изјаве, интервјуи, гостовања на 
медијима, припрема материјала за 

ажурирање сајта 
реализатор установа 

Присуствовање 

и дискусија на  

активности/ради

оници 

 присуство група 

Остваривање 
пројекта 

васпитно-
образовног 
карактера у 

установи 

Програм ''Живот деце у безбедном 
окружењу'' – предавање за 

родитеље 
реализатор установа 

Стручни 
сусрети 

медициниских 
сестара 

васпитача 

тема сусрета учесник Кладово 

Рад са 
приправницима 

пружање подршке, консултације, 
разговори, формирање комисије и 

присуство полагању испита за 
лиценцу 

присуство група 

Маркетинг 
установе 

изјаве, интервјуи, гостовања на 
медијима, припрема материјала за 

ажурирање сајта 

 
реализатор 

установа 
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Стручни скуп 

Закон о основама система 
васпитања и образовања, Закон о 

предшколском васпитању, Закон о 
јавним службама  

присуство ван установе 

Рад са 
приправницима 

пружање подршке, консултације, 
разговори 

 
присуство група 

Маркетинг 
установе 

изјаве, интервјуи, гостовања на 
медијима, припрема материјала за 

ажурирање сајта 
реализатор 

 
установа 

 

Стручни скуп 

Закон о основама система 
васпитања и образовања, Закон о 

предшколском васпитању, Закон о 
јавним службама – примена у 

пракси 

присуство ван установе 

Остваривање 
истраживања 

које доприноси 
унапређивању 
и афирмацији 

в.о. процеса 

истраживање потреба родитеља за 
увођење нових програма и услуга 

координатор 
установа 

 

Студијско 

путовање 
Фестивал уметничких игара   присуство 

Пожаревац 
 

Стручни скуп 
праћење новина у законодавном 

оквиру 
присуство ван установе 

Остваривање 
пројекта 

васпитно-
образовног 
карактера у 

установи 

припреме за реализацију  
посебних и специјализованих 

програма 
координатор установа 
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Време 
Васпитна 

група 
Предмет надзора 

Начини/ 
инструмен

ти 
Место 

Н
о

си
о

ц
и

 

О
к

т
о
б
а
р

 

пп 1 

пп 2 

Анализа вођења 

документације (дневник 

рада, белешке, 

портфолио, анализа 

дечјих продуката), 

припрема и планирање 

рада, реализација вор-а 

(методе, средства, 

облици, креирање 

средине, комуникација 

са децом),   сарадња са 

породицом, запосленима, 

поштовање правила 

понашања  

увид у 

документа, 

протокол 

праћења, 

извештај 

У
ст

а
н

о
в

а
 

Д
и

р
ек

т
о
р

 

Н
о

в
ем

б
ар

 старија 
средња 

(4) 
средња 

(5) 

Анализа вођења 
документације (дневник 
рада, белешке, портфолио, 
анализа дечјих продуката), 
припрема и планирање 
рада, реализација вор-а 
(методе, средства, облици, 
креирање средине, 
комуникација са децом),   
сарадња са породицом, 
запосленима, поштовање 
правила понашања 

увид у 
документац, 

протокол 
праћења, 
извештај 

Д
ец

ем
б

ар
 

млађа 
мешовита 
јаслена 

Анализа вођења 
документације (дневник 
рада, белешке, портфолио, 
анализа дечјих продуката), 
припрема и планирање 
рада, реализација вор-а 
(методе, средства, облици, 
креирање средине, 
комуникација са децом),   
сарадња са породицом, 
запосленима, поштовање 
правила понашања 

увид у 
докумен
тацију, 

протокол 
праћења, 
извештај 

28. ПЛАН ИНСТРУКТИВНО ПЕДАГОШКОГ НАДЗОРА 
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Ф
еб

р
уа

р
 

пп 1 
пп 2 

Анализа вођења 
документације (дневник 
рада, белешке, портфолио, 
анализа дечјих продуката), 
припрема и планирање 
рада, реализација вор-а 
(методе, средства, облици, 
креирање средине, 
комуникација са децом),   
сарадња са породицом, 
запосленима, поштовање 
правила понашања 

увид у 
докумен
тацију, 

протокол 
праћења, 
извештај 

М
ар

т
 

старија 
средња 

(4) 
средња 

(5) 

Анализа вођења 
документације (дневник 
рада, белешке, портфолио, 
анализа дечјих продуката), 
припрема и планирање 
рада, реализација вор-а 
(методе, средства, облици, 
креирање средине, 
комуникација са децом),   
сарадња са породицом, 
запосленима, поштовање 
правила понашања 

увид у 
докумен
тацију, 

протокол 
праћења, 
извештај 

А
п

р
и

л
 

млађа 
мешовита 
јаслена 

Анализа вођења 
документације (дневник 
рада, белешке, портфолио, 
анализа дечјих продуката), 
припрема и планирање рада, 
реализација вор-а (методе, 
средства, облици, креирање 
средине, комуникација са,   
сарадња са породицом, 
запосленима, поштовање 
правила понашања 

увид у 
докумен
тацију, 

протокол 
праћења, 
извештај 

 

 

 
 

Успешност остваривања програма у великој мери зависи од повезивања са 

породицом, јер је предшколско васпитање и образовање наставак и допуна породичном 

васпитању. 

Сарадња са породицом осмишљена је тако да васпитање и образовање деце у 

Установи више него до сада буде отворено за родитеље,њихове утицаје, потребе и 

 План сарадње са родитељима 

29.САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА , ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

И ШКОЛОМ 
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непосредно учешће ,што треба да резултираквалитетним  партнерским односом 

васпитача и родитеља. 

У наредној табели дати су облици садржаји, носиоци и динамика реализације 

сарадње са породицом. 

Медицинске сестре-васпитачи и васпитачи израђују оквирне планове сарадање са 

породицом, у скалду са наведеним Планом сарадње са породицом и карактеристикама 

групе у којој раде. Они сачињавају и етапне и месечне планове сарадње са породицом и 

воде евиденцију о реализацији планираних облика и садржаја сарадње. 

 

 

Ниво 
Активности/ 

начини 
Време Место 

Реализато
р/ 

носиоци 

Н
и

в
о

 у
за

ја
м

н
е

 и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
је

 

Индивидуални разговори 

према 
потреби, 

током 
године 

установа 

васпитно 
особље, 

родитељи 

Посете породици 

према 
потреби, 

током 
године 

према 
месту 

пребива
лиштва 

Кутак за родитеље 
током 

године 
установа 

Изложбе дечјих радова 

једном 
недељно 

током 
године 

установа 

Рад тријажне сестре на 
праћењу здравственог стања 
деце 

свакоднев
но 

установа 
васпитно 

особље 

Израда личне карте детета септембар установа 
васпитно 

особље Израда плана адаптације 
август/ 

септембар 
установа 

Учешће у раду савета 
родитеља 

током 
године 

установа директор 

Дан отворених врата 
прва среда 

месеч.  
установа 

васпитно 
особље 

Е
д

у
к

а
т

и
в

н
и

 н
и

в
о

 Групни родитељски састанци 
квартално 
и према 
потреби 

установа 
васпитно 

особље 

Предавање за родитеље на 
тему заштите деце од насиља 
и Закона о забрани насиља у 
породици 

новембар установа 

директор, 
васпитно 
особље, , 

ЦСР 
Предавање за родитеље на 
тему ''Дечје самопоштовање'' 

фебруар установа 
директор, 
предавачи 

Рад тријажне сестре на 
развијању и неговању 

свакоднев
но током 

установа васпитачи  
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здравствене културе деце године 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  Н
и

в
о

 у
ч

е
ш

ћ
а

 р
о

д
и

т
е

љ
а

 
група активности/начини време место Носиоци 

јаслена 

Радионица ''Моја 
играчка''-израда 
играчака и 
дидактичких 
материјала 

током 
године 

установа 
мед.сес.вас

питачи, 
родитељи 

 
млађа 

Радионица ''Моја 
играчка''- израда 
играчака и 
дидактичких 
материјала 

током 
године 

 

установа 

васпитачи, 
родитељи играоница 

Радионица – тема у 
зависности од 
интересовања деце 

током 
године 

установа 
васпитачи 
родитељи 

Представљање 
занимања родитеља 

средња 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предшколс
ка 
припремна 

 

Рођендански 
подсетник септембар 

октобар, 
новембар, 
децембар 

установа 
васпитачи 
родитељи 

Јесења радионица  
Изложба радова са 
радионице 
Радионица ''Прича у 
слици и речи'' 

јануар, 
фебруар, 

март 

Израда заједничке 
књиге ''Нешто о 
мени'' 
Представљање 
занимања родитеља 
у вртићу 
Учешће родитеља у 
креирању тема вор-а 

током 
године 

установа 
васпитачи 
родитељи 

''Такмичарске игре'' октобар Установа  Васпитачи 
Посета врту октобар  

васпитачи, 
родитељи 

Игре са родитељима 
на снегу 

децембар 
градско 
насеље 

Израда 
новогодишеих 
''украса'' - радионица 

децембар установа 

Учешће у 
реализацији 
планираног пројекта 

током 
године 

установа васпитачи 

Учешће родитеља у 
реализацији вор 
(разни профили) 

током 
године 

установа 
васпитачи, 
родитељи 

Обилазак сеоског  врта  током 
године 

врт васпитачи 
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Новогодишња 
приредба у Културном 
центру 

децембар 
Културни 

центар 
васпитачи 

Приредба за почетак 
зиме 

децембар установа васпитачи 

Игре на снегу Јануар, 
фебруар 

Рекреацион
и центар 

Васпитачи, 
родитељи 

Осмомартовска израда 
честитки 

Март установа васпитачи 

Посета кројачу Април насеље васпитачи 
''Буди прав –бићеш 
здрав'' 

фебруар Установа 
Васпитачи, 
родитељи 

''Треба знати здравље 
сачувати'''(лекар, 
физиотерапеут, 
стоматолог'' 

Септембар 
октобар 

установа 
Васпитачи, 
родитељи 

Правила понашања у 
саобраћају 

   

 
 
 
На нивоу установе планира се учешће родитеља у следећим активностима: 

обележавању Дечје недеље, новогодишњих празника, ''Еколошкој патроли'', 
''Карневалу града', обележавању дана установе, организацији једнодневног излета 
до Копаоника. 

 
Програми у области сарадње са породицом усмерени су, пре свега, на јачање 

родитељске компетенције и имају социо-едукативни, а повремено и терапијски 

карактер. Реализују се на различите начине, кроз индивидуалне контакте, родитељске 

састанке на нивоу групе и вртића, организована предавања, радионице за родитеље, 

припрему и поделу штампаног материјала, лифлета који обрађују различите теме из 

области дечјег развоја, односа родитељ-дете и свих других тема за које постоји 

интересовање. 

 

РАД САВЕТОВАЛИШТВА : редован облик рада стручне службе у објекту ДВ 

”Младост” реализује се једном недељно у период од 11-17 часова. О раду 

саветовалишта родитељи добијају информацију од васпитача, а сусрети се могу 

заказати директно са службом или преко васпитача. 

 

РАД СЕСТАРА НА ПРЕВЕНТИВИ : активности сестра на првентиви пружају 

подршку породици у развијању и неговању здравствене културе, имају едукативни 

карактер и реализују се у сваком вртићу. 
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ПРЕДЛОГ ТЕМА ЗА РОДИТЕЉСКЕ  САСТАНКЕ : 

 

Млађа вртића 

1. Припрема деце за вртић (адаптациони период) 

2. Похвала, награда у васпитању детета 

3. Средства за подстицање детета у развоју 

4. Родитељ у групи 

 

Средња – старија вртића 

1. Родитељи и други чланови породице као васпитачи 

2. Породични амбијент 

3. Радно васпитање детета 

4. Психо-физички развој деце од 4-5 год. (средња) 

 

Припремна група 

1. Припрема детета за полазак у школу 

2. Садржаји и активности којима се деца припремају за школу 

3. Васпитање леворуке деце 

4. Циљ предшколског програм
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Установа сарађује са Градском управом, месним заједницама, стручним, културним, 

хуманитарним, здравственим институцијама  и другим установама и предузећима у граду, 

струковним удружењима васпитача, медицинских сестара-васпитача, стручних сарадника 

и учитеља. Сарадња се остварује ис а другим предшколским установама. 

Сарадња са локалном заједницом одвија се у циљу успешнијег и свеобухватнијег 

остваривања свих функција Установе и реализације програмских задатака. 
 

Сарадња са друштвеном средином ће се одвијати континуирано реализовати на нивоу 

установе и на нивоу сваког вртића, узимајући у обзир специфичности групе, средине и 

могућности сарадње. Сарадња ће се остваривати кроз заједничке активности са : 

културним институцијама (библиотека, позориште, музеј, Дом омладине), основним и 

музичким школама, здравственим установама, привредним субјектима и свим осталим 

релевантним институцијама.  

Свака група имаће разрађен свој план сарадње са друштвеном средином (дефинисан циљ 

активности, задаци, учесници и време извођења активности), а евиденција о реализацији 

водиће се према упутству из Радне књиге. 

 

 

 

План сарадње са локалном заједницом 

 

План сарадње са локалном заједницом 

Институције 
 

Садржај сарадње 
 

ПУ” “ сарадник 
 

Динамика сарадње 
 

П
р

о
св

ет
н

е
 

у
ст

а
н

о
в

е 
 

Интернацио

нални 

универзитет 

у Новом 

Пазару 

-Пракса студената 

Интернационалног 

универзитета за 

васпитаче у вртићима 

Стручна служба 
 

У зимском семестру 

октобар, 2018.год 

У летњем семестру 

фебруар, 2019.год. 
 

Медицинска 

школа 

-Професионална 

пракса ученика 

Медицинске школе 
Стручна служба  

Музичка 

школа 

“Стеван 

Мокрањац” 

-Јавни часови деце 

Музичке школе у 

вртићима 

стручна служба 
 

Децембар 
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З
д

р
а

в
с
т
в

ен
е 

у
ст

а
н

о
в

е
 

 

Дечији 

диспанзер 
 

-Посете педијатра по 

вртићима, праћење 

здравствено-

хигијенских услова и 

епидемиолошке 

ситуације у вртићима. 

-Сарадња у 

реализацији стручне 

теме “Респираторне 

инфекције” 

Директор, 

помоћник 

директора, 

стручна служба  

 Тим сестара на 

превентиви 
 

Једном месечно 

 

 

 

 

 

Јун 
 

Дечија 

стоматолош

ка 

амбуланта 

 

-Посете стоматолога 

вртићима, систематски 

прегледи деце, 

превентивни и 

саветодавни рад. 

-Обележавање 

“Недеље здравих зуба” 

Директор, 

помоћник 

директора, 

стручна служба, 

превентивне 

сестре 
 

Октобар, Мај 
 

Завод за 

јавно 

здравље 
 

-Обележавање Месеца 

правилне исхране. 

-Обележавање 

светског дана здравља 

-Учешће на ликовним 

конкурсима 

Директор, 

помоћник 

директора, 

стручна служба, 

превентивне 

сестре 

Октобар, Април, Мај 
 

Дечије 

одељење 

Болнице 
 

- Постојање и сарадња 

у оквиру рада групе 

деце на болничком 

лечењу. 

Организовани 

посебни облик 

рада 

Током године 
 

И
н

с
т
и

т
у

ц
и

е 

со
ц

и
ја

л
н

е
 

за
ш

т
и

т
е
 

 

Центар за 

социјални 

рад 
 

- Превенција и 

решавање проблема 

породица са децом 

која су у стању 

социјалне потребе 
 

Помоћник 

директора 
 

IX-VIII 

И
н

с
т
и

т
у

ц
и

је
 к

у
л

т
у

р
е 

 

Културни 

центар Нови 

Пазар 
 

-Учешће деце у 

манифестацијама КЦ 

-Учешће деце на 

ликовним конкурсима 

које расписује КЦ 
 

Директор, 

помоћник 

директора, 

стручна служба 
 

Октобар, Март, 

Април, Мај 
 

Градски 

музеј 
 

-Учешће деце у 

манифестацијама и 

ликовним конкурсима 

у организацији 

Градског музеја. 

-Посета деце 

поставкама у Градском 

музеју 
 

Директор, 

помоћник 

директора, 

стручна служба 
 

Мај 
 

Градска 

библиотека 
 

-Посете деце 

Библиотеци и учешће 

у контакт програмима 
 

Директор, 

помоћник 

директора, 

стручна служба 

Октобар, Април, Мај 
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       Студенти прве, друге и треће године Државног универзитета у Новом Пазару 

обављају педагошко-психолошску праксу, у континуитету током оба семестра. 

Истовремено је професорима и студентима омогућен научно-истраживачки рад који 

реализују у сарадњи са васпитним особљем Установе. 

       Сарадња са локалном заједницом на нивоу васпитних група условљена је садржајима 

васпитно-образовног рада и конкретном средином и околином у којој се налази вртић. Ова 

сарадња подразумева обиласке и посете ближе и шире локалне средине и околине, разних 

привредних, културних, просветних, здравствених и других објеката. 

        На основу Плана сарадње Установе са локалном заједницом и садржаја ВО рада, 

имајући у виду непосредно окружење вртића, васпитачи група сачињавају етапне или 

месечне планове сарадње, при чему се садржај и обим прилагођавају узрасту деце. 
 

 

 

 

 

 

Позориште 
 

-Представе за децу 
 

Директор, 

помоћник 

директора, 

стручна служба 
 

Током године 
 

 Градска управа 

града Новог 

Пазара 
 

-Посета деце 

градоначелнику у току 

“Дечије недеље” 
 

Директор, 

помоћник 

директора 
 

Октобар 
 

 
Медијске куће 

 

-Објављивање 

актуелних 

информација 

-Учешће у едукатвним 

емисијама везаних за 

раст и развој деце 
 

Директор 
 

IX, X, XII, I, II, IV, 

V, VI 

Месне заједнице 
 

-Међусобне 

манифестације 

-Укључивање 

представника месних 

заједница у решавање 

проблема вртића који 

су у надлежности 

месне заједнице 
 

Директор, главни 

васпитачи 
 

Октобар,  

Јануар 
 

Невладине организације 
 

Учешће деце у 

манифестацијама у 

организацији 

невладиних 

организација 
 

стручна служба 
 

Октобар, Април, Мај 
 



Годишњи план рада Предшколске установе ''Младост'' Нови Пазар за радну 

2018/2019.год. 

    

 

 
164 

 

САРАДЊА СА ШКОЛОМ 

 
 

Остваривање добре сарадње Предшколске установе са основним школама је од 

изузетног значаја за дете. У колико се не усклади деловање школе и установе може доћи 

до занемаривања па и поништавања резултата остварених на предшколском ступњу, а 

битно различита школска средина и њени захтеви могу створити тешкоће у адаптацији 

детета. 

 

Васпитачи ће посебно планирати сарадњу са школом, при чему ће предвидети време, 

место, зависно од актуелних потреба деце у својој групи и њихових родитеља - неке од 

следећих облика сарадње :  

 Сарадња учитеља, васпитача и стручних сарадника; 

 Посета деце вртића школи (упознавање објеката, организација активности у 

школском простору, присуствовање часовима првих разреда); 

 Заједничке шетње, прославе, приредбе, изложбе; 

 Заједнички састанци родитеља, учитеља, васпитача и стручних сарадника; 

 Заједничко коришћење објеката, терена и других просторија; 

 Организовање стручних саветовања за стручни кадар обеју институција. 

 

 Боља повезаност вртића и школе трајни је циљ и задатак. 

 

 Сарадња са школом представља важну критику у васпитно-образовном 

систему јер је један од кључних фактора који утиче на то да се резултати постигнути на 

предшколском узрасту одрже и послуже као основ за даљи развој и учење деце у школи. 

 Основни захтев за реализацију успешне сарадње је да она мора бити 

обострана и двосмерна, уз активно укључивање родитеља како би прелазак детета из једне 

институције у другу текао што безболније и успешније. 

 

 Значај родитеља се огледа у томе што су они пружају подршку деци све 

време током периода адаптације и преласка из једног нивоа васпитно-образовног система 

у други (вртић-школа). 

 Сарадња са основном школом је у функцији унапређивања васпитно-

образовног рада како у предшколској установи, тако и у школи, те треба да буде 

обострана и двосмеррна. У основи ове сарадње јесу партнерски односи, чијим се 

развијањем и сталним унапређивањем обезбеђују и изналазе оптимални услови за 

постизање циљева образовања и васпитања. 

 Установа планира сарадњу са свим основним школама у Новопазарском 

округу, као и са школама изван њега, уколико се за то укаже потреба. 
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Нивои сарадње 
 

 

Садржај сарадње 
 

 

Динамика 

сарадње 
 

 

Носиоци 

реализације 
 

 

Напомене 
 

 

Сарадња директора 

школеи помоћника 

директора 
 

-службени 

контакти, посете и 

састанци; 

-присуствовање 

свечаностима И 

приредбама у 

организацији 

Установе/школе 
 

X, VIII I 

током 

године по 

потреби 

 

Током 

године по 

потреби 
 

Директор и 

помоћник 

директора за 

васпитно-

образовни рад 

Установе, 

директори И 

помоћници 

директора 

основних школа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарадња стручних 

органа установа 
 

-састанци, 

телефонски 

контакти и 

службене преписке 

са циљем 

усклађивања 

деловања школе И 

ПУ; 

-припремање, 

организовање и 

реализација 

заједничких 

састанака и 

саветовања за 

стручни кадар 

Установе у школа; 

-присуствовање 

свечаностима и 

приредбама у 

организацији 

Установе/школе. 

IX, XI, IV I 

током 

године по 

потреби 

 

 

IX, XI, I, 

III, IV, VIII 

I  

пo потреби 

током 

године 
 

 

 

Током 

године по 

потреби 
 

 

 

 

 

Координатор у 

реализацији 

ППП у 

сарадњи са 

стручним 

сарадницима И 

члановима 

стручних 

актива 

установе и 

школа 
 

 

План сарадње са школом 
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Сарадња васпитача 

И учитеља 
 

-службени 

контакти, посете ; 

-припремање 

реализација 

заједничких 

активности у 

просторијама 

вртића/школе; 

достављање/пријем 

дечијег портфолиа, 

као сврсисходне 

колекције 

информација о 

детету; 

 

IX, XI, I, 

III, IV ипо 

потреби 

током 

године 

ИИИ, ИВ, 

В И по 

потреби 

током 

године 

X, XII, III, 

IV, V и по 

потреби 
 

VI, IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

Васпитачи и 

учитељи у 

сарадњи са 

координатором 

у реализацији 

ППП (по 

потреби) 
 

 

Васпитачи-

реализатори 

ППП 

сачињавају 

етапне И 

месечне 

планове 

сарадње са 

школом уз 

документовање 

(евидентирање) 

реализације 

планираних 

облика И 

садржаја 

сарадње 
. 

 

 

Сарадња васпитача 

И стручних 

сарадника уз 

укључивање 

родитеља/старатеља 
 

 

достављање/пријем 

дечијег портфолиа, 

као сврсисходне 

колекције 

информација о 

детету; 
 

 

 

Током 

периода 

испитивања 

деце 

уписане у 

школу 
 

 

Васпитачи и 

стручни 

сарадници у 

школама у 

сарадањи са 

координатором 

у орагнизацији 

ППП (по 

потреби) 
 

 

 

 

 

Васпитачи-

реализатори 

ППП 

сачињавају 

етапне месечне 

планове 

сарадње са 

школом уз 

документовање 

(евидентирање) 

реализације 

планираних 

облика И 

садржаја 

сарадње 
 

 

 

 

 

 

Сарадња деце из 

вртића и ученика 
 

-посете деце из 

вртића 

школи(заједничке 

активности); 

-посете ученика 

вртићу(заједничке 

активности); 

-заједничке шетње, 

приредбе, изложбе, 

прославе идр.; 

-заједничко 

коришћење 

објеката, терена И 

других просторија. 
 

IV, V, VI I 

по потреби 

 

III, IV, V И 

по потреби 

током 

године 
X, XII, III, 

IV, V I po 

potrebi 

 

 

Током 

године 
 

 

Васпитачи И 

учитељи у 

сарадањи са 

координатором 

у орагнизацији 

ППП (по 

потреби 
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ОБЛАСТ ПРАЋЕЊА 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 
ДИНАМИКА 

Материјално-
технички услови 

Директор, служба 
рачуноводства 

Увидом у 
документацију 

Тромесечно 

Људски ресурси Директор 
Увидом у 

документацију 
Тромесечно 

Организација 
васпитно-

образовног рада 

Директор, 
Педагошки 

колегијум, в.о. 
веће 

Увидом у 
документацију 

Два пута годишње 

Програми у услуге 

Директор, стр. 
сарадник, 

педагошки 
колегијум, актив 

васпитача и 
мед.сестара 

Увидом у 
документацију 

Два пута годишње 

Самовредновање 

Директор,стр. 
сарадник, 

педагошки 
колегијум, 

в.о.веће 

Увидом у 
документацију 

Два пута годишње 

Развојно 
планирање 

Директор,стр. 
сарадник, 

педагошки 
колегијум, 

в.о.веће 

Увидом у 
документацију 

Два пута годишње 

Рад стручних 
органа и стручног 

сарадника 

Директор,стр. 
сардник, 

педагошки 
колегијум, 

в.о.веће 

Увидом у 
документацију 

Два пута годишње 

Сарадња са 
породицом и 
друштвеном 

средином 

Директор,стр. 
срадник, 

педагошки 
колегијум, 

в.о.веће 

Увидом у 
документацију 

Два пута годишње 

Тим за евалуацију који чине стручни сарадници, васпитачи, медицинске сестре 

бавиће се праћењем остваривања предшколског програма - реализоваће се на више нивоа/ 

на нивоу Установе,тимова, вртића, групе/ и кроз различите технике и облике рада:стално 

праћење и посматрање деце, планирање и праћење процеса,реализације,увид у 

ефекте,продукте…/на нивоу групе,вртића,Установе /, организациом и реализациом 

едукација за запослене у овој области. 

30. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА РАДА УСТАНОВЕ 

 



Годишњи план рада Предшколске установе ''Младост'' Нови Пазар за радну 

2018/2019.год. 

    

 

 
168 

 

 
 
Чланови Тима –Програм маркетинга: 
 

1. Улфета Хоћанин-координатор 

2. Ајхана Спица 

3. Маријана Хусеиновић 

4. Билсана Хаџић 

5. Аида Нухамбашић, 

6. Елведина Хакић. 

Облик Активности/начини Место Време 
Реализатори

/ 
носиоци 

И
н

т
е

р
н

и
 

Изложбе дечјег 
стваралаштва у 
Установи и ван ње 

Објекат установе 

Током 
године 

Васпитно 
особље 

Подела билтена 
''Годишњак'' 

Објекат установе 

Кутак за родитеље Објекат установе 
Васпитно 

особље 
Библиотека за родитеље Објекат установе Сарадник 

Е
к

ст
е

р
н

и
 

Изложбе дечјих радова 
и презентација рада 
установе путем 
фотографија, радова 
васпитача на  огласној 
табли у центру насеља  

Центар насеља 

Директор 

Објављивање 
информација о раду  на 
сајту установе 

www.mladost.edu.rs 

Објављивање 
информација о раду  на 
фб страници  установе 

Fb: predskolska 
ustanova mladost 

Објављивање 
информација о раду  на 
локалним радио и тв 
станицама 

Локалне радио и тв 
станице 

Гостовања на 
локалним и 
регионалним радио и 
тв станицама 

Локалне и 
регионалне радио 

и тв станице 

Промовисање 
Конвенције о дечјим 
правима 

Градски парк Октобар 
Васпитно 
особље, 

директор 

31. ПЛАН ПРЕДШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 
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Тим за развој предшколског програма: 

 

1. Сабина Хоћанин-директор  

2. Ивана Кулунџић-помоћник директор 

3. Суада Хоџић 

4. Биљана Окошановић 

5. Амер Пашовић- координатор 

 

 

 Формирани по узрастима током месеца септембра сачиниће свој план рада.  

План треба да садржи теме које ће се разрађивати, начин реализације /радионице, 

предавања/ приказ активности,  временску динамику и носиоце реализације. Сваки актив у 

прављењу плана може се руководити смерницама које нуди Правилник о основама 

предшколског васпитања и образовања у целинама : планирање и педагошка 

документација, праћење и посматрање деце, аспекти развоја и програмски садржаји, 

сарадња са породицом, адаптација, сарадња са школом, припрема за школу кроз поједине 

програмске садржаје, портфолио, годишње приредбе. 

 

АКТИВНОСТ НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ  МЕСТО 

1. Састанак тима 

за избор радних 

листова за ППП 

Састанак Тим за ППП      IX ДВ 

„Младост“ 

2. Размена 

искуства у раду 

са децом на 

припреми за 

школу 

Састанак Тим за ППП 

Учитељи 

Васпитачи 

Психолози  

       X ДВ 

„Младост“ 

3. Еваулација рада 

на припреми деце 

за школу 

Састанак Тим за ППП 

Васпитачи ППГ 

      IV ДВ 

„Младост“ 

4. Информације о 

постигнутим 

резултатима  

након тест.деце 

Састанак Коорд.тима 

педагог,васпитачи 

ППП и психолози  

     VI ДВ 

„Младост“ 

Подактиви /радне групе/ 

32. ПЛАН РАДА ТИМА ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

 



Годишњи план рада Предшколске установе ''Младост'' Нови Пазар за радну 

2018/2019.год. 

    

 

 
170 

 

 

 

 

ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ 

„ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ“ ГРАДА 

НОВОГ 

ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ ДЕЧЈЕ 

НЕДЕЉЕ 

“ ПУ“МЛАДОСТ“ 

ПОНЕДЕЉАК  01.10.2018 године 

Најава Дечје недеље са активностима у 

пешачкој зони од 10 часова 
- Маскенбал за децу вртића и првака, 

- Поздравна реч Градоначелника и отварање 

Дећје недеље са промотерима уз краћи 

културно-забавни програм 

ПОНЕДЕЉАК 
- Маскенбал предшколаца у пешачкој зони,  

- рецитација деце на отварању Дечје недеље,  

- фолклор и музичке активности у свим 

објектима 

УТОРАК 02.10.2018 године 
- На градским пунктовима представници 

основних школа деле налепнице 

пролазницима, а они у кутију убацују 

добровољан фонд Помоћ деци у невољи. 

- Посета дечјем одељењу Медицинског центра 

- Засађивање дрва генерације за прваке са 

пригодним програмом у градском парку 

УТОРАК 
- Посета дечјем одељењу Медицинског центра,  

- Маскенбал у свим вртићима за млађе узрасте, 

- Такмичење деце  ради одабира  за крос 

 

СРЕДА, 03.10.2018 
- На рекреационом центру крос за предшколце и 

трка беба у 10 часова, а спортски сусрети 

основних школа  

- Дечја скупштина – пријем деце код 

Председника Скупштине Града 

СРЕДА 
- Крос  на рекреационом центру за предшколце 

који су победили на такмичењу у вртићима 

- Пријем деце код Председника Скупшине Града 

( деца из Дв.“Пчелица“ и „Дечија радост“) 

ЧЕТВРТАК, 04.10.2018 године 
- У школама се организују Добродошлице за 

ђаке прваке. 

- Посета Новопазарској бањи 

- Играоница у просторијама удружења МНРЛ  

ЧЕТВРТАК 
- Посета Новопазарској бањи и МНРЛ  

- Драмске игре у вртићима 

 

ПЕТАК, 05.10.2018 
- Деца сликом и цртежом шаљу поруку „Моје је 

право да живим срећно и здраво“ 

- Пријем деце код Градоначелника 

- Додела награда најуспешнијим на конкурсу 

ликовних и литерарних радова  

ПЕТАК 
- Посета Градоначелнику ( деца из ДВ.“Абу 

даби“ и Радост друга смена“) 

- Додела награда за ликовне радове 

- Цртање деце на тргу разнобојним кредама и 

слање поруке „Моје је право да живим срећно 

и здраво“ 

 

Чланови тима за обележавање Дечје недеље: Руководиоци радних јединица 

 

 

33.ПРОГРАМ РАДА ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ 2018/19. ГОДИНУ 
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34. ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА РУКОВОДИОЦА РАДНИХ ЈЕДИНИЦА 

И САРАДНИКА - ПРЕВЕНТИВНИХ СЕСТАРА 

  

Превентивна медицинска сестра обавља следеће послове : стара се о 

благовременом организовању санитарних прегледа запослених и свих врста прегледа деце 

на боравку у станови; сарадња са лекарима и здравственим институцијама; вођење 

евиденције о здравственом стању деце по васпитним групама у објекту; организација и 

реализација хигијензиације  објекта (прибор за негу деце, дезинфекција радних просторија 

које се користе за децу); преузимање мера ради спречавања и сузбијања епидемије; 

стручно усавршавање и учешће у раду стручних органа; сарадња са родитељим, односно 

старатељима деце, и остали послови из домена струке и природе делатности, а по налогу 

директора установе. 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН САРАДНИКА-ПРЕВЕНТИВНИХ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА 

СЕПТЕМБАР 
 

Учешће у формирању васпитних група по узрасту 

Пружање помоћи ради лакше адаптације деце 

Нега и васпитни рад 

Мерење ТТ и ТВ деце 

Надзор општих хигијенско-епидемиолошких услова свих просторија 

ОКТОБАР 
 

И даље пратити хигијенске услове свих просторија вртића 

Обележавање Дечје недеље 

Обележавање Месеца здраве исхране деце 

НОВЕМБАР 
 

(учешће у организацији)Систематски преглед радника 

Путем информативних табли обавештавати родитеље о начину 

спречавања и ширења капљичних инфекција 

И даље пратити хигијену свих просторија 

Стручни сусрети медицинских сестара 

ДЕЦЕМБАР 
 

Мерење ТТ и ТВ деце 

Обележавање новогодишњих празника 

ЈАНУАР 
 

Праћење хигијенских услова вртића 

Праћење здравственог стања деце с обзиром на временске услове 

ФЕБРУАР Наставити са свим активностима из претходних месеци 

МАРТ 
 

Мерење ТТ и ТВ деце 

Учешће у обележавању 8-омартовског празника 

АПРИЛ 
 

Праћење хигијенских услова у вртићу 

Обележавање Дана здравља 

МАЈ 
 

Посета стоматолога 

Обележавање Дана вртића 

Стручни мајски сусрети медицинских сестара 

ЈУН 
 

Систематски прегледи радника 

Мерење ТТ и ТВ деце 
ЈУЛ  

АВГУСТ 

Праћење услова за боравак деце за време годишњих одмораСарадња са 

Здравственим центром и широм друштвеном средином 
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Послови главног васпитача: планирање и организација рада васпитача у објекту 

установе; води евиденцију о присуству на послу васпитача; организује распоред рада 

васпитача; непосредно организовање васпитно-образовног рада уз примену савремених 

средстава, метода и облика рада са децом, као и присуствовање непосредним 

активностима у реализацији васпитно-образовног рада код васпитача по групама; сарадња 

са директором, секретаром и стручним сарадницима по питањима из њихове надлежности; 

достављање података стручној служби о кретању броја деце у установи; сарадња са 

родитељима, односно са старатељима деце; требовање и пријем потрошног материјала за 

објекат и преузимање мера хигијенско техничке заштите; учествовање у јавним и 

културним манифестацијама установе; стручно усавршавање и учешће у раду стручних 

органа у установи, и остали послови из домена струке и природе делатности, а по налогу 

директора установе. 

 

Годишњи план рада главног васпитача, настао је на основу Годишњег плана 

рада ПУ ”Младост” као и предшколског програма, који дефинише услове, облике, 

садржаје и начине рада са децом. 

 

 Задаци на реализацији програма васпитно- образовног програма : 

- Пријем деце у установу и формирање васпитно-образовних група према 

утврђеним приоритетима, уважавајући социјалне захтеве; 

- Учешће у активностима које доприносе социјализацији деце, стварање 

повољне атмосфере у групи и у објекту; 

- Сарадња са стручним институцијама и рад на обезбеђењу помоћи деци са 

социјалним проблемима у сарадњи са стручним сарадницима, васпитачима и 

медицинским сестрама; 

- Стручно усавршавање – учешће на семинарима. 

  
 

Сарадња са породицом 
 

Сарадња са породицом ће се одвијати у три нивоа : 

 Образовни,  

 Информативни и  

 Активно учешће родитеља у раду врића. 

 

 

Сарадња са друштвеном средином : 

 

- Сарадња са основном школом (посета школи у првом и другом 

полугодишту); 

- Сарадња са васпитачима, учитељима и стручним сарадницима. 
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Културне и јавне делатности : 
 

- Различите прославе на нивоу Установе и града, 

- Приредбе на нивоу Установе, града; 

- Обележавање Дана установе; 

- Организовање пригодних свечаности и активности са децом поводом обележавања 

верских и националних празника; 

- Остваривање програма активности са децом поводом обележавања Дечје недеље. 

- Главни васпитач учествује својим идејама у изради Годишњег плана рада васпитача 

као и у одабиру тема за родитељске састанке и ацтиве васпитача 

- Помаже васпитачима у припреми стручних тема, радионица, пројеката, посета, 

празника и различитих манифестација намењених јавности; 

- Планирање сарадње са друштвеном средином, давање информација важних за 

родитеље и запослене. Упућивање радника на стручну литературе, дидактике. Сарадња са 

стручним сарадницима и директором. Учествује у раду и одлучивању педагошког 

колегијума; 

- Рад на организацији процеса рада (одређује смене свих запослених у објекту)  

- Учествује у културној и јавној делатности установе; 

- Благовремено информише раднике. 

 

 

ПЛАН РАДА РУКОВОДИОЦА РАДНИХ ЈЕДИНИЦА 

АВГУСТ Израда Годишњег програма рада руководиоца 

СЕПТЕМБАР 
 

Педагошки колегијум и састанак руководиоца 

Адаптација деце (пружа стручну помоћ васпитачима и медицинским 

сестрама) 

Пружање помоћи васпитачима и медицинским сестрама око 

одржавања родитељских састанака 

Састанак са васпитачима полудневног и целодневног боравка 

Сарадња са родитељима током целе године 

Набавка потребног материјала за рад током године 

ОКТОБАР 
 

Учешће у реализацији Дечје недеље 

Предлог активности за реализацију Дечје недеље у вртићу 

Организација јесењих активности: маскембал, крос; реализација 

активности “Од игре до здравља” 

Уређење ходника и хола као и централне табле у сарадњи са 

васпитачима и родитељима 

Организација учешћа деце са ликовним радовима на изложби 

Састанак главних васпитача 

Учешће у раду педагошког колегијума 

НОВЕМБАР 
 

Учешће у раду педагошког колегијума 

Састанак главних васпитача 

Дани толеранције 

Обележавање Дана детета (20.11.) 
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Стручно усавршавање (семинари) 

ДЕЦЕМБАР Обележавање новогодишњих празника 

 

Дечја права 

Колегијум 

Састанак главних васпитача 

Подела новогодишњих поклона 

Дружење са децом са хендикепом : играоница 3.12. 

ЈАНУАР 
 

Колегијум 

Састанак главних васпитача 

Зимске радости 

Организација процеса рада 

ФЕБРУАР 
 

Колегијум 

Састанак главних васпитача 

Састанак са васпитачима и договор о обележавању Дана жена (8.03.); 

обележавање Дана љубави (14.02.)- цртање на тему “Љубав”. 

МАРТ 
 

Састанак главних васпитача 

Колегијум 

Израда честитки поводом 8.марта (по групама) 

Обележавање Дана пролећа (по групама) 

Обележавање Светског дана воде – екологија 

АПРИЛ 
 

Састанак главних васпитача 

Колегијум 

Обележавање Дана шале (1.април) 

Дани здравља – посета деци на болничком лечењу (07.04.) 

Обележавање Дана Рома (08.04.) : посета деци у Постењу 

Дан планете земље (22.04.) 

Дан књиге (23.04.) : посета градске библиотеке 

Обележавање Дана града (20.04.) 

МАЈ 
 

Учешће на састанку педагошког колегијума 

Обележавање Дана црвеног крста (08.05) : прикупљање прилога 

Састанак главних васпитача 

Међународни Дан породице (15.05.) 

Дан Установе (25.05.) : учећшће у припреми и реализацији приредбе 

Учешће на традиционалном Фестивалу фолклоре у Пожаревцу 

Организација Актива васпитача болничких група Србије 

ЈУН 
 

Састанак главних васпитача 

Учешће на састанку педагошког колегијума 

Прослава рођендана 

Испраћај предшколаца : “Балонијада” 

Пријем нове деце и формирање васпитних група 
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35. ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВЕ 

 

 Средства за финансирање делатности установа утврђује се на основу економске цене 

за остваривање програма образовања и васпитања, по детету. 

 Економска цена обухвата све текуће расходе по детету, из свих извора финансирања, 

у складу са прописима којима се уређује буџетски систем. 

 Средства за финансирање делатности установе обезбеђују се у буџету Републике и у 

буџету јединице локалне самоуправе, у складу са законом; 

 Установа може да остварује и сопствене приходе по основу донација, спонзорства, 

школарине, уговора и других послова, у складу са законом. 

 У буџету Републике обезбеђују се средства за: 

 1.остваривање Припремног предшколског програма у години пред полазак у школу-

у трајању од 4 сата дневно; 

 2. остваривање Предшколског програма за рад са децом са сметњама у развоју; 

 3. остваривање Предшколског програма за рад са децом на болничком лечењу 

 4.развојне програме и пројекте установе, као и учешће Републике у области 

инвестиција, стручног усавршавања запослених, у складу са утврђеним средствима, а 

према програмима и критеријумима које прописује министар. 

 У буџету јединице локалне самоуправе обезбеђују се у области предшколског 

васпитања и образовања средстава за: 

 1.остваривање делатности предшколског васпитањаи образовања (полудневни и 

целодневни боравак, исхрана, нега и превентивна заштита деце предшколског узраста) у 

висини 80% од економске цене по детету, укључујући у целости средства за плате, 

накнаде и друга примања, социјалне доприносе на терет послодавца, отпремнине, као и 

помоћи запослених у предшколској установи и остале текуће расходе; 

 2.стручно усавршавање запослених; 

 3.превоз:деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског 

програма на удаљености већој од два километра, превоз, смешај и исхрану деце са 

сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места становања; 

 4.превоз запослених; 

 5.капиталне издатке; 

 6.заштита и безбедност деце, у складу са прописаним мерама из чл.42.Закона о 

основама система образовања и васпитања; 

 7.друге текуће расходе, осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике 

Србије. 

Установа може учешћем родитеља деце, јединице локалне самоуправе, донатора, 

спонзора или од проширене делатности да обезбеди средства за виши квалитет од у 

области предшколског образовања и васпитања. 

Средства из претходног става користе се за побољшање стандарда образовања и 

васпитања у погледу простора, опреме и наставних средстава, за остваривање програма 

који нису делатност установе, за исхрану и помоћ деци, унапређивање образовно-

васпитног рада у установи  сагласно закону. 
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36. КАЛЕНДАР РАДА УСТАНОВЕ 
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У Новом Пазару, 31.08.2018. године 
 
 
 
 
 
Директор                                              Председник управног одбора 
     
_______________________________________                            __________________________________________ 
Сабина Хоћанин                                                         Мирзета Ђерлек 
   
  



Ill

Ova odluka stupa na snagu danom donosenja i bice objavljena na oglasnoj

tabli ustanove.

Godisnji plan rada Predskolske ustanove ,,Mladost" iz Novog Pazara za

radnu 2018/2019 godinu od^tampan je uz ovu odluku i cini njen sastavni deo.

Donosi se Godisnji plan rada Predskolske ustanove ..Mladost" iz Novog

Pazara za radnu 2018/2019 godinu.

ODLUKU

-/A a? 2o/3,
HOBW rlA3AP.

Na osnovu cl.119. st.l.ta.2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i

vaspitanja (,,Sl.glasnik RS" br.88/17 i 27/18) i cl.49.st.l.tac.2.Statuta PredSkolske

ustanove "Mladost" iz Novog Pazara, br.632 od 04.04.2018.godine, Upravni odbor

Predskolske ustanove "Mladost" iz Novog Pazara, na svojoj sednici odrzanoj dana

10.09.2018. godine, jednoglasno je doneo sledecu



U Novom Pazaru,

27.11.2018. godine

Povodom dopisa (predmet br.022-78/18 PredSkolska ustanova - Mladost, Novi Pazar,
zahtev za davanje saglasnosti na izvestaj o radu za radnu 2017/2018 br. 1654) Odsek za budzet
se vec izjasnio za 2018-godinu za ivestaj 2017/2018. Gde je konstatovano da je izvrsenje u
2018.godini vece od planiranog. Za 2019,godinu ne mozemo da se izjasnimo jer budzet jos nije
usvojen za tu godinu.

GRADSKOM VECU

Republika Srbija
Grad Novi Pazar

Gradska uprava za izvorne i poverene poslove

StevanaNemanje2, tel.: 020/313-644
Odeljenje za finansije

Broj: 022-78/18
Datum :27.11.2018.g.



Predskolska ustanova ,,Mladost" Novi Pazar, obratila se SkupStini grada Novog Pazara za

davanje saglasnosti na GodiSnji plan i program rada za radnu 2018/2019 godinu ( zahtev br. 1993
od 16.11.2018. godine).

Odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (,,S1. glasnik RS", br.
88/17) u ^lanu 62. stav 1. i 2. propisano je da se godi^njim planom rada utvrduju vreme, mesto,
nacin i nosioci ostvarivanja programa.

Clanom 42. stav. 1 tacka 36. Statuta grada Novog Pazara (,,S1. list grada Novog Pazara"
br.8/17) propisano je da Skupstina grada Novog Pazara daje saglasnost na godisnji plan rada
ustanova i drugihjavnih sluzbi Cijije osnivac  ilivecinski vlasnigrad.
Upravni odbor predskolske ustanove ,,Mladost" na sednici odrzanoj 10.09.2018. godine, usvojio je
Odluku br. 1641 o donosenju godiSnjeg plana i programa rada PU ,,Mladost" iz Novog Pazara za

radnu 2018/19 godinu.
Iz svega izlozenog mi^ljenja smo da je PU ,,Mladost" ispo^tovala zakonsku proceduru

koja se odnosi na donosenjegodi^njegphyjaj^programarada zaradnu2018/2019 godinu.

Sef Odseka za obrazovanje,/\s   rRUKOVODILAC
kulturu ,sport i prosvetnu inspekaSjit,       "*Sadik Ugljanin

PREDMET: Misljenje o zahtevu PU ,,Mladost" Novi Pazar za davanje saglasnosti na

Plan i program rada za radnu 2018/2019 godinu

ODELJENJE ZA SKUPSTINSKE POSLOVE, POSLOVE GRADONACELNIKAI
GRADSKOG VECA

ODSEK ZA POSLOVE GRADSKOG VECA

Republika Srbija
Grad Novi Pazar
Gradska uprava za izvorne i poverene poslove
Odeljenjeza drustvene delatnosti
Sabana Koce 85, tel.: 020/319-580
web:www.novjpazar.rs, e-mail:

drustvene.deIatnosti(Slnovipazar.org.rs

Broj: 022-78/18
Datum: 03.12.2018.godine


