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ГОДИШЊИ ПЛАН

РАДА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ ГИМНАЗИОН“ 

У ЧАЧКУ,

ЗА РАДНУ 2018/2019. ГОДИНУ

У Чачку, септембар 2018. године



На основу члана 62. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник Р. Србије'', број 88/2017 и 27/2018 – други закони) и
члана 51. Статута Предшколске установе „Гимназион“ у Чачку (број 90/1
од 2018. год.),  Управни одбор на седници од 12. септембра 2018. године
донео је 

Г О Д И Ш Њ И  

ПЛАН   РАДА

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ГИМАНЗИОН“ У
ЧАЧКУ

ЗА РАДНУ 2018/2019. ГОДИНУ



УВОД

 Годишњи план рада Предшколске установе „Гимназион“ из Чачка за
школску 2018/2019.  годину, сачињен је на основу података из евиденције и
документације која се води у установи, планова рада руководилаца стручних
већа, тимова, актива, стручних сарадника и појединачних планова васпитача.

Прикупљање и обрада података:

Комисија за израду Годишњег плана

(В. Милошевић, директор; Т. Чучковић, педагог; 

М. Ковачевић, члан Управног одбора)



Предшколска  установа  „Гимназион“  је  основна  септембра  2007.  године.
Акредитована  је  од  стране  Министарства  просвете  и  спорта  решењем  број  022–05–
126/2008–07 и као таква може да обавља Припремни предшколски програм. Делатност
предшколског васпитања и образовања се обавља у више радих јединица: РЈ „Центар 1“,
„Центар 2“, Север“ и „Југ“.

Седиште  установе се  налази у  РЈ  „Центар  1“  у  Чачку,  у  приватној  кући,  поред
Градског бедема, преко пута Градског парка. Објекат је окружен спортско рекреативним
теренима:  атлетска  стаза,  базени,  трим  стаза,  кеј  Мораве,  фудбалски,  кошаркашки,
рукометни и тениски стадиони и терени. У непосредној околини су ОШ „Вук Караџић“,
Основна  музичка  школа  „Војислав  Вучковић“,  средња  Техничка  школа,  Агрономски  и
Технички факултет. Окружење дозвољава да се различите активности планирају и изводе
на отвореном простору. У заједничком дворишту, на истој адреси налази се РЈ „Центар 2“.

РЈ  „Север“  се  налази  преко  пута  градског  базена  у  улици  Светог  Саве  88.  У
најближој  околини  налази  се  атлетска  стаза,  шеталиште  крај  Мораве,  градски  бедем,
зграде Техничког и Агрономског факултета, Љубић кеј. 

РЈ „Југ“ се налази на адреси Војводе Степе 79, на раскрсници главних саобраћајних
путева. Поред сопственог дворишта, објекат има градски парк у непосредној близини. 

Од 2015. године па на даље родитељи деце уписане у ПУ „Гимназион“ добијају
субвенцију од Општине Чачак.



ОПШТИ ПОДАЦИ О УСТАНОВИ

назив Предшколска установа „Гимназион“
адреса Градски бедем 14а Чачак

контакт телефон 032 55 44 030; 55 44 031; 55 48 065
мејл адреса gimnazioncacak@gmail.com

сајт www.gimnazion.rs
ПИБ 105987446

оснивач Установе Весна Милошевић; 064 19 57 400
датум оснивања Установе 25.09.2006. године

број и датум верификације Установе 022-05-126/2008-07 - 17.11.2008. год.
Прослава Дана Установе 25. септембар

1. УВОД

1.1. Полазне основе
 

Укупна организација рада ПУ „Гимназион“ заснива се на следећим документима:
1.  Закон  о  основама  система  образовања  и  васпитања  („Службени  гласник  РС“  број
88/2017 и 27/2018 – др. закони); 
2. Закон о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“, број 18/2010 и
101/2017);
3.  Правилник  о  општим  основама  предшколског  програма  („Просветни  гласник“,  број
14/06);

4.  Правилник  о  врсти  стручне  спреме  васпитача,  медицинских  сестара  и  стручних
сарадника у дечјем вртићу(„Службени гласник СРС – Просветни гласник“, број 1/89)

5.  Правилник  о  нормативу  средстава  за  реализацију  васпитно  образовног  програма  у
предшколској установи („Службени гласник РС“, број 46/94);

6.  Правилник  о  ближим  условима  и  начину  остваривања  социјалне  заштите  деце  у
предшколској установи („Службени гласник РС“, бр. 131/2014 )

7. Правилник о ближим условима за почетак рада и обављање делатности установа за децу
(„Службени гласник РС“, бр. 50/94 и 6/96);

8.  Правилник  о  ближим условима  за  организовање облика  рада  са  децом и  обављање
појединих послова и услуга из делатности предшколске установе („Службени гласник РС“,
број 34/95);

9.  Правилник  о  ближим условима  и  начину  остваривања права  од  општег  интереса  у
области друштвене бриге о деци („Службени гласник РС“, бр. 66/92, 69/92, 1/93, 107/93,
67/94, 12/96 и 30/96, 13/98, 38/2001, 67/2001, 12/2002. );

10.  Правилник  о  нормативу  друштвене  исхране  деце  у  установама  за  децу(„Службени
гласник РС“, број 50/94);

11.  Правилник  о  превентивној  здравственој  заштити  и  стручној  спреми  здравствених
радника у предшколским установама („Службени гласник РС“, број 73/94);



12. Правилник о основама програма одмора, рекреације, климатског опоравка и наставе у
природи („Службени гласник РС“, број 52/95);

13.  Правилник  о  основама  програма  социјалног  рада  у  предшколским  установама
(„Службени гласник РС“, број 70/94);

14. Правилник о плану и програму васпитања и образовања за предшколско васпитање и
образовање деце оштећеног вида („Службени гласник СРС – Просветни гласник“,  број
2/89);

15. Правилник о основама програма васпитно образовног рада са децом оштећеног слуха
предшколског узраста(„Службени гласник СРС“, број 32/86 и „Просветни гласник СРС“
број 7/85/86);

16. Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у дечјим установама („Службени
гласник РС“, бр. 1/93 и 6/96);

17. Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску
установу („Службени гласник РС“, број 44/11)-правни основ у ЗОСОВ-у;

18. Правилник о ближим условима за остваривање припремног предшколског програма
(„Просветни гласник РС“, број 5/12);

19.  Правилник  о  стандардима  услова  за  остваривање  посебних  програма  у  области
предшколског васпитања и образовања („Службени гласник РС“, број 61/12);

20.  Правилник  о  врстама,  начину  остваривања  и  финансирања  посебних,
специјализованих програма и  других облика рада и услуга  које  остварује  предшколска
установа: („Службени гласник РС“, број 26/2013);

21.  Правилник  о  посебном  програму  остваривања  васпитно-образовног  рада  у
одговарајућим здравственим установама: („Службени гласник РС“, број 124/2012).

22.  Правилник  о  сталном  стручном  усавршавању  и  напредовању  у  звања  наставника,
васпитача и стручних сарадника (“Службени гласник РС”, број 81/2017 и измена и допуна
Правилника 48/2018)

23. Интерна документација.

1.2. Делатност Установе

Основна  делатност  Установе  јесте  организован  васпитно  образовни  рад,  нега,
превентивно здравствена заштита, исхрана, одмор и рекреација деце узраста од 6 месеци
до седам година. Проширена делатност заснива се на едукацији запослених у образовању
и издаваштву у области рада са децом предшколског и школског узраста (приручници,
сликовнице, дидактичка средства…).

Циљеви  рада  Установе  су  стварање  оптималних  услова  за  раст  и  развој  деце
предшколског  узраста,  праћење  њиховог  напредовања,  индивидуализовани  приступ  у
подучавању,  планирању  и  извођењу  одговарајућих  педагошких  акција  и  интервенција,



развијање  партнерских  односа  са  породицом,  као  и  пружање различитих  услуга  истој.
Применом разноврсних метода и облика рада на актуелним садржајима у посебно 
уређеној,  стимулативној  средини,  реализацијом  одабраних  садржаја  и  акредитованих
програма,  као  и  осмишљавањем  активности  које  почивају  на  локалним  ресурсима,
оствариваће се постављени циљеви васпитно образовног рада.  

Као посебан задатак издваја се стварање услова за подучавање које излази у сусрет
различитим  стиловима  учења  код  деце.  Акценат  у  васпитно  образовном  раду  је  на
неговању самосталности деце и ситуационом учењу у пажљиво одабраним и планираним,
концептуалним активностима и акцијама.  

У савременом свету  све  неопходније  постаје  поседовање социјалних  вештина  и
знања. У будућности, без ових способности биће немогуће озбиљније бављење било којим
послом.  Зато се  у организовању свих аспеката  курикулума у  којем дете  одраста  у  ПУ
„Гимназион“ акценат ставља на подстицање развоја социјалне интелигенције, развијање
социјалних вештина у окружењу у којем се дете осећа безбедно, заштићено и прихваћено.
Испитивање света, самостално и удружено деловање, стицање позитивних искустава, игра,
комуникација  и  интеракција  са  децом  различитог  узраста  и  одраслима  свакодневно  се
подстичу како у вођеним, тако и у слободним активностима. 

Годишњи  план рада  конципиран  је  тако  да  усмерава  даљи развој  и  унапређење
целокупне делатности Установе. Специфично, у односу на претходне године Програм рада
Установе за 2018/2019.  годину мења се са циљем излажења у сусрет повећаном обиму
посла,  одговору  на  потребе  породица,  потенцијалних  корисника  и  прилагођавању
новонасталим условима рада. 

Ослањајући се на богато искуство, знање, професионални приступ у раду, достигнути
ниво квалитета и мотивисаност за даљи напредак и развој Установе у радној 2018/2019.
години настојаћемо да:
 олакшамо адаптацију свих новоуписаних малишана и стекнемо поверење и подршку

нових родитеља;
 успоставимо добру климу и сарадњу између свих запослених у Установи;
 организујемо, за нас, нове облике стручног усавршавања у Установи са циљем стицања

искуства васпитача приправника што нам омогућава повећан број запослених;
 одговоримо на повећано интересовање за коришћење услуга Установе;
 унапредимо васпитно образовни рад у свим узрасним групама;
 посветимо пажњу праћењу и посматрању дечјег напредовања у развоју и учењу;
 даље развијамо инклузивну климу у вртићу.

2. МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА

ПУ „Гимназион“ ће своју делатност у радној 2018./2019. години обављати у четири
радне јединице:

 РЈ “Центар 1“
 РЈ „Центар 2“
 РЈ “Север“
 РЈ „Југ“

ПРОСТОРНИ УСЛОВИ

рб радна јединица
број соба површина

м2 број група
норматив броја

деце
број уписане

деце



1. Центар 1 2 160 2,5 44 60
2. Центар 2 2 150 2 42 39
3. Север 6 200 5 72 76
4. Југ 3 200 3 72 75

Установа има верификацију за организовање васпитно образовног рада у свим горе
наведеним радним јединицама.

План унапређења материјално – техничких услова рада

У  овој  радно  години  зависно  од  финасијских  могућности,  Развојним  планом
предвиђена  је  набавка  одређених  дидактичких  средстава  и  побољшање  материјалних
услова рада, као и опремање објеката и санација оштећених објеката, а то су:
Време Место Начин Носиоци

Током године Сви објекти Опремање простора 
новим намештајем

оснивач

Октобар, новембар РЈ “Центар 1 и 2” и 
РЈ “Југ”

Уређење фасаде оснивач

септембар РЈ “Центар 1 и 2” и 
РЈ “Југ”

Урешење дворишта оснивач

Током године Сви објекти Текуће поправке и 
одржавање за којима 
се укаже потреба

Оснивач, домар

Током године Сви објекти Набавка 
дидактичких 
средстава, 
конструктора, 
играчака и 
материјала за рад

оснивач

3. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА

Радну 2018./2019. години Установа ће почети са радно ангажованих 29 радника и 2
приправника.

 медицинска сестра васпитачког смера - 5
 медицинска сестра васпитачког смера на преквалификацији - 3
 васпитач са вишом и високом стручном спремом – 16
 васпитач – приправник - 2
 педагог Установе - 2
 спремачица – 2
 домар - 1



назив радног места број
запослених

стручна спрема без
лиценце

IV V VI VII
мед. сестра васпитачки смер 5 5 5
мед.сестра - преквалификација 3 3 3
васпитач 16 4 2 10 15
педагог 2 2 2
спремачица 2 2 -
домар 1 1 -

УКУПНО 29 15 2 12

ЗАПОСЛЕНИ У ЦЕЛОДНЕВНОМ БОРАВКУ

име и презиме звање
стручна
спрема

године
стажа

година
рођења

радна
јединица

група

1.
Маријана
Игњовић

мед.сестра
преквалиф.

средња 5,6 1981. Центар 2
старија
јаслена

2
Теодора
Кнежевић 

мед. сестра
васп. смер

средња 1,8 1996. Север
старија
јаслена

3
Данијела
Манојловић

мед. сестра
васп. смер

средња 2,6 1978. Север
млађа

јаслена

4 Нада Радуловић
мед. сестра
васп. смер

средња 4,8 1988. Север
млађа

јаслена

5
Јелена
Стојановић

мед. сестра
преквалиф.

средња 11,2 1979. Север
млађа

јаслена

6. Ана Ковачевић
мед. сестра
васп. смер

средња 1987. Центар 2
старија
јаслена

7. Снежана Пантић васпитач висока 2,6 1992. Север ППП

8.
Марина
Ђукић

васпитач висока 2,4 1992. Север
млађа

вртићка

9.
Лела
Цветановић

васпитач виша 1,6 1993. Центар 1
старија
вртићка

10.
Кристина
Преловић

васпитач
студент

средња 2,4 1994. Центар 1
млађа

вртићка

11.
Николета
Милић

васпитач виша 7 1986. Центар1
старија
вртићка

12.
Марија
Ковачевић

васпитач висока 4,2 1998. Север
млађа

вртићка

13. Драгана Клајић васпитач висока 2 1998. Север
старија
вртићка

14.
Славица
Дражовић
Перошевић

васпитач висока 4,5 1990. Југ мешовита

15. Олга Ђоковић
васпитач
студент

средња 2,11 1991. Југ млађа вртића

16.
Милица 
Глишовић

васпитач
студент

средња 2,10 1993. Југ млађа вртића

17. Слађана Лазовић васпитач висока 3,5 1988. Југ мешовита

18. Марија Пљакић васпитач висока 1984. Центар 2 ППП



19.
Александра
Стојанов

васпитач
студент

средња 0,5 1996. Центар 1
млађа

вртићка

20. Радица Трнавац васпитач висока 0 Југ
старија
јаслена

21. Марија Ђурковић васпитач висока Југ
старија
јаслена

ЗАПОСЛЕНИ У ЦЕЛОДНЕВНОМ БОРАВКУ

име и презиме звање
стручна
спрема

године
стажа

година
рођења

радна
јединица

радно место

1.
Весна
Милошевић

педагог висока 27,5 1963. Центар 1
Директор,
стручна
служба

2. Татјана Чучковић педагог висока 2,9 1987. Центар 1
Стручна
служба

ПОМОЋНО ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

име и презиме звање
стручна
спрема

године
стажа

година
рођења

радна
јединица

радно место

1. Дана Радовић
хемијски
техничар

средња
23,3 1969.

Центар 1 и
2 чишћење

2.
Катарина
Марковић

помоћник
кувар средња 4,10 1981. Север чишћење

3. Жељко Гобељић средња 1984. домар

ПРИПРАВНИЦИ

име и презиме звање стручна спрема
године
стажа

година
рођења

радна
јединица

група

1.
Емилија
Вуксановић

васпитач виша 0 1993.
Центар 1 и

2
све

2.
Маријана
Александрић

васпитач специјализација 0 1992. Југ све

ПОРОДИЉСКО ОДСУСТВО

име и презиме звање
стручна
спрема

године
стажа

година
рођења

радна
јединица

група

1. Тања Стојановић
мед.сестра
преквалиф.

средња 7,6 1987.

2.
Виолета
Вулићевић

мед. сестра
васп. смер

средња 1 1990.

3.
Јована
Стојановић

васпитач висока 1 1993.



3.1.  Структура радног времена у оквиру 40-часовне радне недеље

Васпитач и медицинска сестра остварују 75% радног времена у непосредном раду
са децом. Стручни сарадник 75% радног времена остварује у установи за све облике рада
са децом,  васпитачима,  другим сарадницима и родитељима,  односно другим законским
заступницима деце.

Остали део радног времена распоређује се на: планирање и програмирање, учешће
у раду тимова Установе, рад стручних органа Установе, рад на стручном усавршавању, рад
на стварању оптималних услова за психофизички развој деце и васпитно образовни рад и
другим пословима од значаја за унапређивање делатности Установе. 

Структура  и  распоред  обавеза  васпитача,  медицинских  сестара  и  стручног
сарадника Установе приказана је за сваки профил на месечном нивоу. 

Обавезе непосредног рада за сваког стручног радника Установе износе 75% радног
времена, односно 30 сати на недељном нивоу и важе за све стручне раднике установе.
Допуна до пуног радног времена (25% радног времена), распоређена је сходно потребама
организације рада Установе и различита је за сваког стручног радника. 

Приказ структуре и обавеза у оквиру 40-часовне радне недеље стручних радника
према образовном профилу.

Стручни сарадник – педагог

   област рада број сати
Припрема, планирање и програмирање васпитно-образовног рада 20 
Праћење и вредновање васпитно-образовног рада 4
Рад са васпитачима 2
Рад са децом 2
Рад са родитељима, односно старатељима 2
Рад са директором, педагошким асистентом и пратиоцем детета 2
Рад у стручним органима и тимовима 2
Вођење докумнтације, припреме за рад и стручно усавршавање 2
Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима 
и јединицом локалне самоуправе

2

Вођење документације и евиденције 2

Васпитач који реализује рад у целодневном боравку

област рада: број сати:

Непосредан рад са децом 30
Припрема, планирање и програмирање васпитно- образовног 
рада

2

Сарадња са друштвеном средином 2
Сарадња са породицом 2
стручно усавршавање у Установи и ван ње, стручне посете, 
литература

2

Вођење документације и евиденције 2



Медицинска сестра-васпитачки смер
             

област рада: број сати:
Непосредан рад са децом 30
Припрема, планирање и програмирање васпитно- образовног 
рада

2

Сарадња са друштвеном средином 2
Сарадња са породицом 2
стручно усавршавање у Установи и ван ње, стручне посете, 
литература

2

Вођење документације и евиденције 2

4. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА УСТАНОВЕ
 

4.1. Бројно стање деце и васпитних група

васпитне групе без ППП
узраст До 2,5 год. 2,5- 3,5 год. 3,5 - 4,5 год. 4,5 - 5,5 год. мешовита

број деце 58 49 43 43 25
број група 3 3 2 2 1
број васпитача 6 5 4 4 2

Напомена: Установа ће почетком године повећати број васпитног кадра у складу са
поласком најављене деце.  

припремни предшколски програм - целодневни боравак
узраст 5,5 - 6,5 год

број деце 33
број група 2
број васпитача 2

Припремни предшколски програм у  трајању од 4  сата  дневно  се  не  организује.
Уколико се укаже потреба за тим, Установа ће одговорити на исказане потребе. 

4.2. Облици рада са децом 

узраст 1,5-2,5 2,5-3,5 3,5 - 4,5 4,5 – 5,5 машовита ППП
Модел А (број 
група)
Модел Б (број 
група)

3 4 2 2 1 2

   облици рада број група број деце
1. целодневни 

11 часовни облик рада - јаслице
3 58

2. целодневни
11 часовни облик рада вртић

8 160



3. 11 часовни ППП 2 33
укупно: 13 251

повремени и пригодни програми
рб програм број група број деце
1. зимовање - Рудник 3 35
2. зимовање - Копаоник 2 20
3. летовање - Чањ 2 20
4. излети - октобар, април 10 150
3. позоришне представе за децу 5 у сезони 7 875
4. јавне манифестације 2 160

укупно: 44 1.260

посебни облици рада
рб облик рада број група број деце
1. енглески језик 8 62
2. ликовно стваралаштво 3 21

укупно: 11 83

4.3. Ритам рада Установе

Радно време Установе је 11 часова дневно. Сва деца која похађају Установу уписана
су  у  целодневни  боравак.  Предшколски  програм  се  реализује  од  1.  септембра  до  31.
августа наредне године. Установа ради током читаве године. Запослени користе годишњи
одмор из два дела (јануар-фебруар и јули-август) распоређени тако да то не омета редован
рад са децом. 

Установа је отворена за децу и родитеље од 6 и 30 часова до 17 часова. 

ЦИКЛУС ДНЕВНИХ АКТИВНОСТИ
6 - 7,30 пријем

7,30 - 9
припреме за доручак и доручак

(индивидуално, по доласку)
9 - 9,45 игра, рад са материјалима
9,45 - 10 тоалета и припрема за рад
10 - 10,45 вођене активности
10,45 - 11 припреме за излазак
11 -11,45 боравак на отвореном простору
11,45 - 12 тоалета, припрема за ужину
12 - 12,15 ужина

12,15 - 14
подневни одмор - млађи

посебни облици рада, слободна игра,
часописи, радни листови… - старији

14 - 15 ручак
15,15 - 15,30 слободна игра

15,30 - 16 посебни облици рада - млађи
16 - 17 заједничка игра деце различитог узраста



Деца  млађе  јаслене  групе  имају  нешто  другачији  ритам  дневних  активности.
Њихове  активности  на  отвореном простору почињу раније,  раније  одлазе  на  подневни
одмор, најмлађи малишании спавају два пута у току дана и слично.  

5. ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА

5.1. Програм васпитно образовног рада

Основу  на  којој  ће  се  градити  васпитно  образовни  програм,  као  и  укупна
организација  живота  деце  у  Установи  чине  поставке  отвореног  система  предшколског
васпитања, хуманистичко схватање природе детета, Монтесори програм и материјали за
рад.  Опште  основе  програма  предшколског  васпитања  и  образовања  биће  основни
документ  на  основу  којег  ће  се  креирати  рад  са  децом  у  ПУ „Гимназион“.  Приликом
израде месечних, недељних и дневних планова користиће се стручна литература како из
богате библиотеке Установе, тако и из других извора. 

5.1.1. Програм неге и васпитања деце узраста до 3 године

Основни задатак неге и васпитно образовног рада са децом узраста до три године је
унапређење целокупног телесног, интелектуалног и социоемоционалног развоја. Подршка
развоју  самосталности  и  подстицање  активног  односа  детета  према  средини  која  га
окружује, у свим аспектима развоја јесте важан задатак на којем ће се радити током радне
2018/2019. године. 

Планирање неге и васпитно образовног рада са децом овог узраста одвијаће се у
складу са Општим основама програма неге и васпитно образовног рада са децом узраста
до  три  године  и  актуелном  стручном  литературом.  Поштовање  и  уважавање  потреба,
интересовања  и  могућности  и  процена  достигнутог  степена  психофизичког  развоја
појединца и групе, биће основа за планирање васпитно образовног рада. У ту сврху радиће
се на изради дечјих портфолиа. Праћење целокупног развоја деце овог узраста засновано
на систематском посматрању и евидентирању одвијаће се са циљем индивидуализације
рада са децом. 

Посебна  пажња  посветиће  се  уређењу  средине  у  смислу  набавке  и  избора
разноврсних  средстава  која  обезбеђују  активност,  осамостаљивање детета,  реалистичко
одражавање стварности, као и одговарајући естетски доживљај. У исто време водиће се
рачуна о задовољавању безбедоносно хигијенских стандарда. Адекватан избор садржаја
традиције  и  културе  како  у  просторима  вртића,  тако  и  у  непосредном  окружењу
обезбедиће се у сарадњи са спољним сарадницима вртића. Процес планирања ослањаће се
на  развојно  адекватне  и  подстицајне  активности,  средства  и  материјале.  У  циљу
усклађивања  васпитних  поступака  између  вртића  и  породице  неговаће  се  партнерски
односи са породицом. Увек када је могуће, нега и васпитно образовни рад повезиваће се са
активностима које се одвијају код куће. 

Одабрана музика користиће се као подлога за разноврсне активности и свакодневне
рутине.  

О процесима планирања,  реализације  и  евалуације  васпитно образовног  рада са
децом узраста до три године уредно ће се водити прописана евиденција. 

За децу узраста до две године планираће се једна тема, активност недељно. Иста ће
се  надограђивати  и  понављати  свакога  дана  током  недеље.  Тражиће  се  начин  да  се
продужи и варира како у јаслицама, тако и у породици. 



У старијој јасленој групи планираће се неколико различитих активности (за сваки
дан нова), а већ рађене ће се током недеље понављати увек када деца покажу интересовање
за то. При избору активности водиће се рачуна о равномерној заступљености различитих
типова  активности,  како  би  се  постигао  складан  и  уравнотежен развој  свих  функција:
сензоперцептивних,  интелектуалних,  музичко-ритмичких,  језичких,  моторичких,
графичко-ликовних, функционалних игара и игара улога.

Приоритетан задатак за радну 2018/2019. годину у јасленим групама је: унапредити
планирање, евидентирање и евалуацију васпитно образовног рада. Обзиром на велики број
младих  васпитача,  медицинских  сестара-васпитача  који  немају  искуства  у  раду,  током
године ће се радити на изналажењу добрих решења за процес планирања, евидентирања и
евалуацију васпитно образовних активности у свим јасленим групама.

У сарадњи са родитељима за децу од 2 до 2,5 године набављени су први „радни
листови“: Књиге са налепницама које побољшавају коефицијент интелигенције (издавачка
кућа Клетт) и Мала школа први степен (издавач Публик практикум). За децу узраста од 2,5
до  3  године  набављени  су  „радни  листови“:  књиге  са  налепницама  које  побољшавају
коефицијент интелигенције (издавачка кућа Клетт) и Мала школа други степен (издавач
Публик практикум).  Ове материјале деца ће користити уз помоћ васпитача у редовном
васпитно образовном раду.

5.1.2. Програм васпитно образовног рада са децом од 3 до 5,5 година

Планирање, програмирање и евалуација васпитно образовног рада са децом овог
узраста одвијаће се у складу са Општим основама програма васпитно образовног рада
деце  узраста  од  3  до  5,5  година  уз  праћење  и  уважавање  могућности,  потреба  и
интересовања  деце.  Праћење  целокупног  развоја  деце  засновано  на  систематском
посматрању  и  евидентирању  одвијаће  се  са  циљем  индивидуализације  рада  са  децом.
Процена развоја и напредовања, индивидуалне могућности и интересовања деце, посебни
задаци  и  програми,  практичан  рад  са  материјалима,  као  и  напредовање  у  различитим
областима развоја само су неки од елемената помоћу којих ће се градити портфолио за
свако дете понаособ. 

Бираће се васпитно-образовни циљеви усмерени на дете, интеракцију са другим 
људима, интеракцију са околином и изражавање. Радиће се на:  

 формирању позитивне слике о себи
 развијању поверења у себе и друге
 формирању социјалних и моралних вредности у складу са хуманим и демократским

принципима
 развијању интелектуалних капацитета
 култивисању дечјих емоција и неговању односа ненасилне комуникације
 развоју здравих животних навика 
 развијању моторних спретности и способности
 подстицању креативности
 развијању свести о значају заштите и очувања природне и друштвене средине. 

Приоритетан задатак за радну 2018/2019. годину у групи деце узраста од 3 до 5,5
година је: унапредити планирање, евидентирање и евалуацију васпитно образовног рада.
Обзиром  на  велики  број  младих  васпитача  који  немају  искуства  у  раду,  током  године
радиће  се  на  изналажењу  добрих  решења  за  процес  планирања,  евидентирање  и
евалуацију васпитно образовних активности.



Установљена и прихваћена правила понашања у Установи, јасна структура дана и
прецизан  распоред  активности,  тзв.  магични  радни  циклус  комбинован  са  максимално
флексибилним коришћењем простора,  средстава,  материјала  и партнера за подучавање,
игру  и  активност  уз  пуно  поштовање права  на  избор  представљаће  и  даље основу  за
успостављање ритма живота у групи целодневног боравка. 

Као и код деце јасленог узраста музика ће се користити као подлога за различите
активности  и  свакодневне  рутине.  О  процесима  планирања,  реализације  и  евалуације
васпитно  образовног  рада  са  децом  узраста  од  3  до  5,5  година  уредно  ће  се  водити
прописана евиденција. 

За децу ове групе набављени су радни листови: 
 3  -  4  године:  књиге  са  налепницама  које  побољшавају  коефицијент  интелигенције

(издавачка кућа Клетт), Кроз игру до знања - Читам и пишем (Публик практикум)
 4 - 5,5 година: Мала школа (пети степен) и Мој први буквар - Публик практикум, Корак

по корак до бројева (Иновација, Богуновић) 
Сва  деца  ће  имати претплату  на  часопис  „Крцко“ и  „Мали крцко“ (издавач Публик

практикум).  Као  и  до  сада  ови  материјали  ће  се  користити  у  редовном  васпитно
образовном раду. 
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5.1.3. Припремни предшколски програм

Припремни предшколски програм ће се реализовати са циљем припреме детета за
полазак у школу и подстицања напредовања деце у следећим областима: 

 развијање културе говора
 почетно описмењавање 
 усвајање почетних математичких појмова
 сазнајни развој
 ликовне, музичке и спортске активности 
 подршка самосталности и подстицање активног односа према средини
 емоционална зрелост

За сву децу у ППП набављени су одговарајући часописи и радне свеске. Повремено
ће се  организовати посете  изабраним институцијама у  граду.  Распоред група у оквиру
посебних облика рада поставиће се у складу са бројем уписане деце   

У сарадњи са појединцима и институцијама деца, родитељи и запослени Установе
укључиваће се у акције које буду организоване у локалној заједници. 

Васпитно образовне активности ће се планирати и изводити тако да у што већој
мери буду заступљене активне методе учења. Деца ће откривати свет кроз: вршење проба и
огледа, манипулацију и разврставање, логичку анализу и решавање проблема, прављење
хипотеза  и  пројеката,  самостално  одлучивање…  Покушаћемо  да  у  праксу  уведемо
пројектно планирање.

Као  приоритетни  задатак  за  радну  2018/2019.  годину  издвојена  је  примена  и
евалуација едиције „Школарење“ и у складу са тим израда посебног едукативног програма
припреме за школу. Током читаве године радиће се на изради упутстава за васпитаче у вези
примене наведеног радног листа.

Образовни садржаји ће се бирати са листе препоручених садржаја Општих основа
предшколског програма.

5.1.4. План рада школе енглеског језика 



Садржаји који се планирају и реализују у току учења енглеског језика у вртићу,
одговарају  постојећем  искуству  и  узрасним  могућностима  деце,  а  у  складу  су  са
садржајима који се реализују у оквиру редовног васпитно-образовног рада (свет око нас,
породица, играчке, домаће и дивље животиње, храна, простор у вртићу...).

Узрасна група од 3,5 до 5,5 година

У оквиру језичке активности деци се кроз игру, песмице, рецитације омогућава да
енглески језик прихвате као што прихватају и матерњи, „навикавајући“ слух на другачије,
непознате речи. У овој узрасној групи се највише примењује TRP (total physical response)
метода, којом се кроз физичке покрете и визуелне импуте смањује отпор према страном
језику  и  успостављају  реакције  без  пуно  размишљања,  са  што  мање  или  ни  мало
превођења на матерњи језик. Опонашање и понављање су основне методе у раду са децом
овог узраста.

Осим кроз игру, песмице, рецитације, у овој узрасној групи се примењују и цртачки
задаци,  као  и  дијалози  са  наставником  или  другим  васпитачем,  родитељем,  дететом.
Инсистира се и на развијању логике повезивања кроз промену импута у већ познатим
задацима.

Теме којима ће се бавити и кроз активности учити су:
1. Представљање (Who are you? What's your name/surname?)
2. Породица (Mother/father/sister/brother/grandfather/

grandmother... Names of family members)
3. Тело и делови тела

4. Непосредна  околина  (Animals  /fruit/  vegetables/traffic/
house/town/village)

5. Људи и њихова занимања 
6. Празници 

Узраст деце 5,5, до 6,5 година - ППП

Нагласак је на употребном језику у реалним животним ситуацијама, па ова узрасна
група, осим кроз игре, цртачке задатке, рецитације, песмице, језик усваја кроз мноштво
драматизација.  Кроз  приче  настале  на  енглеском  говорном  подручју,  упознаваће  се  са
другачијим  културама  и  традицијом.  Ова  група  ће  учити  енглески  алфабет  у  циљу
упознавања са истим и иницијалног читања једноставних речи, везаних за појмове које
деца већ добро познају.

Нове теме којима ће се бавити и кроз активности учити су:

1. Правила понашања за столом
2. Правила понашања на излетима/у позоришту
3. Куповина 
4. Рођенданске прославе
5. Људи и њихова занимања
6. Свет око нас (земља/небо/вода)
7. Спортови 



8. Описивање бића и предмета

5.1.5. План рада школе ликовног стваралаштва

Група деце узраста од 3,5 до 5,5 година

Програм  рада  са  овом  узрасном  групом  прилагођен  је  захтевима   узрасних
могућности полазника, наставном времену које је на располагању и  средствима са којима
деца треба да реализују задатак.

У  овој  области  су  предвиђене  четири  димензије  образовних  стандарда.  Прва
димензија је опажање (на пример, опажање кретања облика у простору). Друга димензија
је  примање,  што  значи,  треба  опредметити  опажај  кретања;  разговара  се  о
карактеристикама  опажених  вредности,  како  би  се  упамтиле.  Трећа  димензија  је
разумевање опажене и примљене визуелне информације. Четврта димензија је поступање
према опаженој и примљеној информацији, где на индивидуалан начин, деца поступају
преко примерених материјала. 

Циљеви рада са децом у узрасту од 3,5 - 5,5 година су:
 
1. Облици и њихови квалитети 

Цело – део, велико – мало, високо – ниско, уско – широко, светло – тамно, обојено –
безбојно, меко – тврдо,  глатко – храпаво, обло – рогљасто - упознавање са облицима и
њихово разликовање.

Деца се подстичу да гледају и уочавају природу, али и урбану околину око себе,
како би самостално дошли до сазнања шта је цело, а шта део нечег, неког предмета, шта је
високо, а шта ниско, шта је светло или тамно, додиром меко – тврдо, глатко-храпаво и сл.
Значајно је да на себи својствен начин објасне свој визуелни и тактилни опажај. 

Пошто су  уочили за  њих значајне  целине или детаље из  природе и непосредне
околине,  деца ће  за  своје  задатке  користити  технике  цртања графитним оловкама,  или
технику темпере, акварела и воштаног пастела. Папири различитог формата, (нетипичних,
различитих облика и боја), оловке са меким графитним улошком, воштани пастел, темпера
боје, глина, пластелин, пластичне фолије... 

2.  Односи у видном пољу 
Лево – десно, горе – доле, испред – иза, више – ниже, између, усправно – положено,

косо, испод, у, на, дубоко – плитко, пуно – празно, отворено – затворено; оријентација. 
Са децом се разговара о простору, шта је лево, шта је десно, горе, доле, на пример,

птице су горе, ми се налазимо доле; шта видимо да се налази горе када смо у затвореном
простору;  шта видимо горе и доле када смо на улици, аутобуској станици, шта је лево, а
шта десно, и да ли бисмо то што видимо могли и да нацртамо, насликамо или да урадимо
глином, или можда неким другим материјалом. 

Задаци  се  решавају  у  цртачким,  сликарским  и  вајарским  техникама.  Папири
различитог формата (нетипичних, различитих облика и боја), оловке са меким графитним
улошком (меке оловке) са ознаком „Б“, воштани пастел, темпера боје, глина, пластелин,
пластичне фолије... су неки од материјала којима се остварује овај циљ.

3. Тактилност
Развијање осетљивости за разне материјале путем додира. 



Деца се наводе на тактилни опажај, на опажај путем додира. Ради се о побуђивању
асоцијације кроз питања о чему размишљају док додирују један предмет.

Репродукције уметничких дела, али и предмети које ће додиривати да би осетили
глатко  –  храпаво,  обло  –  рогљасто  и  сл.  помоћи  ће  детету  да  визуелно  препознаје
карактеристике предмета. 

У остваривању овог циља, користе се цртачке, сликарске, вајарске и комбиноване
технике, торбе, џакови, папирне кесе, непровидна амбалажа и разни природни и вештачки
материјали. 

4. Преобликовање материјала или предмета њиховим спајањем
Појам  спајање  или  везивање  је  врло  садржајан  из  аспекта  трагања  за  свим

облицима везивања које човек користи у непосредној околини. 
Закопчавање као везивање, што је симбол мануфактуре, рајфершлус, као везивање

што је  симбол индустрије,  зидање као везивање,  лепљење као везивање,  закивање као
везивање, варење као везивање, ткање као везивање, шивење као везивање... Све шта човек
чини, има карактер везивања. У природи је то рашћење, на пример лист на грани није
везан, он је израстао итд. Битно је наводити децу да опажају такве појаве у непосредној
околини. 

Вајарске и комбиноване технике, као и глина, канап, тканина, мека жица, штапићи
обрађени и необрађени, и сл. су начин за остваривање овог циља.

Група деце узраста од 5,5 до поласка у школу - ППП

Програм  рада  са  овом  узрасном  групом  прилагођен  је  захтевима   узрасних
могућности полазника, наставном времену које је на располагању и средствима са којима
деца треба да реализују задатак.

У  овој  области  су  предвиђене  четири  димензије  образовних  стандарда.  Прва
димензија је опажање (на пример, опажање кретања облика у простору). Друга димензија
је  примање,  што  значи,  треба  опредметити  опажај  кретања;  разговара  се  о
карактеристикама  опажених  вредности,  како  би  се  упамтиле.  Трећа  димензија  је
разумевање опажене и примљене визуелне информације. Четврта димензија је поступање
према опаженој и примљеној информацији, где на индивидуалан начин, деца поступају
преко примерених материјала. 

Циљеви рада са децом у узрасту од  6 година су:
1. Облици и њихови квалитети 
2.  Односи у видном пољу 
3. Тактилност
4. Преобликовање материјала или предмета њиховим спајањем
5. Изглед употребних предмета – дизајн

Предмети који су прилагођени дечијем узрасту и упоређивање предмета који нису
прилагођени дечијем узрасту. 

Деца су свакодневно окружена предметима који су  обликовани по ергономским,
принципима за одрасле, сем у вртићима, где се налазе  поједини предмети прилагођени
дечијем узрасту. Било би корисно децу оспособити да схвате  да су све те предмете које
употребљавамо  сачинили  неки  људи  који  се  баве  дизајном,  као  и  то  да  дизајн  поред
ликовних вредности, собом носи и сазнања о корисности и прилагођености тих предмета



за њихово што боље и лакше коришћење. У овом узрасту деца са задовољством могу да
исцртавају мајице које ће носити, и сл.

Цртачке, сликарске технике, технике колажа и комбиноване технике, уз употребу
цртачких материјала, сликарских материјала, старих памучних једнобојних мајица, старих
кошуља, сукње или јакне, пластичних кеса, и др. доводе нас до остваривања овог циља.

6. Одређени предмет као подстицај за рад – перформанс

Сваки  предмет  или  група  предмета  у  групном  раду  може  да  има  карактер
перформанса, али када са тим предметима будемо у некој акцији, подразумевамо и неки
доживљај.  Таквих  акција  у  вртићу  има  свакодневно.  Сваки  предмет,  који  можемо  да
узмемо, може да буде повод за неку причу, или разговор, на пример, где је купљен, ко га је
направио, како се прави, како се продаје тај предмет у некој продавници, или пак, џемпер
на детету, ко га је исплео и слично. Мама, бака, сукња, дугме, зашивање дугмета, хаљина,
све у непосредној околини детета може да подразумева мотивацију за радњу и доживљај.
Група деце, свако на свој начин, може да имитира сачињавање одређеног предмета, а после
свега, или у процесу рада, може да се сачини фотографија или видео запис. 

Комбинована техника уз  сваки  материјал  који  се  налази у  непосредној  околини
може да буде повод за стварање неког садржаја (оловка, перница, торба, књига...). 

7. Светло и сенка

Углови  осветљавања,  даљина  и  близина светлосног  извора,  утврђивање
променљивости облика и сенке, зависно од угла и даљине осветљавања. 

Ослањајући се на већ постојећа сазнања о природној и вештачкој светлости,
деца  се  уводе  у  процесе  опажања извора  светлости  и  условљавања настанка  сенке.  У
односу на извор светлости и величину предмета, која се налази испред извора светлости,
појавиће се сенка. Игре са светлосним изворима имају за циљ да се опредмети сенка која је
настала извором светлости. 

Комбинована  техника,  цртачке  технике,  сликарске  и  вајарске  технике,
фотокопије цртежа објеката...

5.1.6. План рада логопеда

Логопедски програм орјентисан је на рад у пару или индивидуално са децом која
имају  потешкоће  у  изговору  појединих  гласова.  Редован  систематски  преглед  деце  од
стране логопеда обава се почетком радне године. Са децом којој је потребан логопедски
третман ради се два пута недељно.

6.ПРОГРАМИ УПРАВНИХ, САВЕТОДАВНИХ И СТРУЧНИХ ОРАГАНА
УСТАНОВЕ

ПЛАН РАДА УПРАВНОГ ОДОБРА

Управни одбор је орган управљања Установе. На основу члана 117. став 1. Закон о
основама система и образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18 –
др. закони), мандат органа управљања траје четири године.



Управни  одбор  Предшколске  установе  „Гимназион“  има  3  члана  укључујући  и
председника.  Управни  одбор  чини  1  представник  из  реда  запослених,  1  представник
родитеља и 1 члан представник локалне зајеснице.

Управни одбор ПУ „Гимназион“

1. Марија Ковачевић - запослени

2. Александра Михаиловић - родитељ

3. Гордан Радуловић - локална заједница

Програмски садржај рб. Активности време реализације носиоци реализације и
сарадници

Програмирање рада
школе и вредновање

резултата

1. Усвајање годишњег извештаја о раду 
Установе за радну 2017/2018. год,

IX директор , педагог

2. Усвајање Годишњег плана рада Установе за 
радну 2018/2019. год.

IX директор, комисија

3. Усвајање извештаја о самовредновању рада 
Установе за радну 2017/2018. годину

IX директор

4. Разматра поштовање општих принципа, 
остваривање циљева образовања и 
васпитања и стандарда постигнућа и 
предузима мере за побољшање услова рада 
и остваривање об.-васпитног рада

XII, IV директор, стручни
сарадници, чланови

педаг. колегијума

5. Доноси план стручног усавршавања 
запослених и усваја извештај о његовом 
остваривању

IX- V директор, комисија

6. Доноси статут, правила понашања у 
установи и друге опште акте и даје 
сагласност на акт о организацији и 
систематизацији послова

IX- V Директор, стручни
сарадник

8. Извештај о извођењу екскурзије, односно 
наставе у природи

X, III директор, вође пута

9. Доноси развојни план за наредни период XII директор, актив за
развојно планирање

Организационо –
материјална питања

1. Одлучује о коришћењу средстава у складу 
са Законом.

током године

директор

Сарадња школе са
друштвеном средином

1. Анализа о сарадњи са друштвеном 
заједницом

током године директор

2. Реализација културне и јавне делатности 
установе

током године директор, комисија

Начин праћења реализације програма Управног одбора врши се увидом у Записник
о раду Управног  одбора или непосредним присуством у  његовом раду а  извршилац је
просветна инспекција.

Управни одбор Установе ће се састајати по потреби. Први састанак планиран је за
почетак септембра 2018. године. На том састанку ће се разматрати и усвајати:



 Извештај о раду Установе за радну 2017/2018. годину 
 Годишњи план рада Установе за радну 2018/2019. годину.

Током године  Управни одбор  ће  се  састати  још два  пута,  у  марту  и  јуну  2019.
године.  Разговараће  се  о  животу  и  раду  Установе,  текућим  пословима,  успесима  и
проблемима, плановима, акцијама и идејама за даљи развој Установе.  

ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА

На  родитељским  састанцима  васпитних  група  биће  предложени  представници
родитеља  из сваке васпитне групе у Савет родитеља Установе. 

Савет  родитеља  своје  предлоге,  питања  и  сугестије  упућује  Управном  одбору,
директору  и  стручним  органима  Установе. Одређивањем  приоритета  и  у  сарадњи  са
управом вртића, тражиће се најбоља решења.

активност/тема време 
реализације

носиоци реализације

Организовање родитељског састанка у 
свим групама, избор представника 
родитеља у Савет родитеља 

Август-
септембар 
2018.

васпитно особље

1.Конституисање Савета родитеља
2. Предлагање  представника у стручне
органе и тимове Установе  
3. Разматрање Извештаја о раду 
ПУ „Гимназион“ за 2017/18.год.
4.Разматрање Програма  рада 
ПУ „Гимназион“ за 2018/19. год.
5.Избор радних листова
6. Усвајање Програма рада Савета 
родитеља

септембар
Савет родитеља,

директор

Предлагање мера за осигурање 
квалитета и в-о рада током године

Савет родитеља, председник
савета, директор

Евалуација рада Савета родитеља и 
подношење извештаја

јун Савет родитеља, председник
савета, директор

ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ

Директор Предшколске установе „Гимназион“ је  Весна Милошевић.
У школској 2018/2019. години директор Установе ће бити ангажован на следећим

пословима и задацима:
  израда Извештаја о раду за школску 2017/2018. Год.
 израда програма рада Установе за школску 2018/2019. год.
 учешће у изради месечних и недељних планова во рада за све васпитне групе
 стручно педагошки надзор и брига о осигурању квалитета реализације програма

васпитно образовног рада 
  унапређење васпитно образовног рада



  остваривање развојног плана Установе
 предузимање мера за унапређење и усавршавање рада васпитача
 планирање стручног усавршавања запослених 
 предузимање  мера  у  случају  недоличног  понашања  запосленог  и  његовог

негативног утицаја на децу
 предузимање мера ради извршавања налога просветног инспектора и просветног

саветника
 благовремено и потпуно обавештавање запослених, стручних органа Установе и

органа управљања, као и родитеља о свим питањима од интереса за рад Установе
 сарадња са родитељима и представницима локалне заједнице
 уређење сајта Установе
 административни послови важни за квалитетан рад Установе
 благовремено и потпуно извршавање свих обавеза према општини Чачак – одсек

за друштвене делатности
 рад на уређењу простора за боравак деце – спољашњи и унутрашњи
 избор и набавка дидактичких средстава за васпитно образовни рад
 одговоран однос према приходима Установе, улагање у проширивање постојећих

капацитета и проширивање делатности Установе
 планирање и  реализација  обуке  запослених  у  образовању за  програме  чији  је

носилац Установа и друге које је екредитовао Завод за унапређење образовања и
васпитања

 организација и контрола квалитета исхране деце у Установи
 сарадња  са  различитим  институцијама  и  појединцима  у  локалној  заједници  у

пословима који су од интереса  за редован васпитно образовни рад и пријатан
боравак деце у установи

План рада Васпитно образовног већа

тема - активност време начин
реализације

носиоци 

-утврђује  предлог  годишњег  плана
васпитно-образовног рада и предшколског
програма и стара се о њиховом успешном
остваривању;
-  стара  се  о  осигурању и  унапређивању
квалитета  васпитно-образовног  рада
Установе;
- прати остваривање програма васпитања
и образовања;
-  стара  се  о  остваривању  циљева  и
резултата васпитања и образовања;
-  вреднује  резултате  рада  васпитача,
стручних  сарадника  и  медицинских
сестара у групи;
-  предузима  мере  за  јединствен  и
усклађен  рад  са  децом  у  процесу
васпитања и образовања;

Током
године

разговор,
дискусија,

пленарни рад,
презентација

Директор,
стручни 
сарадник, 
запослени



-  разматра  годишњи  Извештај  о  раду
Установе,  врши  процену  и  евалуацију
остварених резултата;
-  разматра  стручне  теме  из  области
педагогије,  психологије,  менталне
хигијене, здравствене заштите и др. путем
предавања, трибина и сл.;
-  анализира  извештаје  са  стручних
скупова у Установи и ван ње;
-  предлаже  чланове  Управног  одбора  из
реда запослених;
-  решава  друга  стручна  питања  која  се
односе  на  унапређивање  васпитно-
образовног рада, превентивно здравствене
заштите,  сарадње  са  породицом  и
друштвеном средином.

План рада стручног актива медицинских сестара

тема - активност време начин
реализације

носиоци 

-  утврђују  основе  за  Годишњи  план
рада,  активности  уз  негу  и  исхрану
деце,  васпитно-образовни  рад  и
превентивно-здравствену  заштиту  у
групама одговарајућег узраста;
-  разматра  стручне  теме  из  области
педагогије,  психологије,  менталне
хигијене,  здравствене  заштите  и  др.
путем предавања, трибине и сл.;
-  анализира  извештаје  са  стручних
скупова у Установи и ван ње;
-  прати  реализацију  неге,  васпитно-
образовног  рада  и  даје  предлоге  за
његово унапређење;
- прати и унапређује вођење целокупне
педагошке и здравствене документације;
- предлаже употребу и набавку стручне
литературе и дидактичког материјала;
-  предлажу  програме  стручног
усавршавања васпитача;
-  врше  и  друге  послове  утврђене
Годишњим планом рада Установе.

Током
године

презентација, 
дискусија, 
анализа, 
протоколи, 
закључци, 
подела 
задужења 

Директор, 
васпитачи 
јаслених 
група, 
стручни 
сарадник



План рада стручног актива васпитача

тема - активност време начин
реализације

носиоци 

-  утврђује  основе  за  годишњи  план
васпитно-образовног  рада  у  васпитним
групама одговарајућих узраста;
-  разматра  стручне  теме  из  области

педагогије,  психологије,  менталне
хигијене,  здравствене  заштите  и  др.
путем предавања, трибина и сл.;
-  анализирају  извештаје  са  стручних

скупова  и  вредновање  васпитно-
образовног рада;
-  прати  реализацију  васпитно-

образовног  рада  и  даје  предлоге  за
његово унапређење;
- прати и унапређује вођење целокупне

педагошке документације;
- предлаже употребу и набавку стручне

литературе и дидактичког материјала;
-  предлажу  програме  стручног

усавршавања васпитача;
-  врше  и  друге  послове  утврђене

Годишњим планом рада Установе.

Током
године

презентација, 
дискусија, 
анализа, 
протоколи, 
закључци, 
подела 
задужења 

директор,
васпитачи, 
стручни 
сарадник

План рада Стручног актива за развојно планирање

У  септембру  месецу  2018.  године,  а  у складу  са  Законом  о  основама  система
образовања и васпитања, формираће се  Стручни актив за развојно планирање. Актив ће
чинити представник васпитача, педагог Установе и представник Савета родитеља. Задаци
и активности овог Актива одговараће активностима планираним у новом Развојном плану
Установе (период од 2016. до 2019. год.).

    
Динамика окупљања чланова тима: тромесечно, по потреби и чешће.

План реализације активности из 
Развојног плана Установе за 2018./2019. годину

област
квалитета

планирани задаци
из развојног плана

планиране
активности из

Развојног плана

носиоци
активности

време
реализације

предшколски 
програм, 
годишњи план 
и развојни план

даља израда 
докумената Установе 
у складу са 
прописима

усклађивање 
постојећих докумената 
са прописима

председници 
актива, већа, 
координатори 
тимова за развојно 
планирање и 
самоевалуацију

током читаве 
године



васпитно
образовни рад

унапређење во рада у 
свим узрасним 
групама

- планирање засновати 
на сист. посматрању 
деце и евал. 
постигнутих циљева во 
рада
- деца уче кроз 
различите типове 
активности 
(истраживачко - 
сазнајне, изражајно - 
стваралачке, 
друштвене, животно - 
практичне..)

сви стручни 
радници установе

октобар
новембар
фебруар
мај

дечји развој и
напредовање

унапређење процеса 
праћења развоја и 
напредовања деце у 
свим узрасним 
групама

документовање 
праћења дечјег развоја 
и напредовања

стручни радници 
Установе

процена  стандарда
квалитета - IX
- писани извештај за
родитеље - II
- писани извештај за
родитеље - V

Програм за заштиту деце од насиља

Програм заштите деце од насиља, сачињен је у складу са Законом о ратификацији
Конвенције уједињених нација о правима детета, Законом о основама система образовања
и васпитања, Националним  планом акције за децу, Општим протоколом за заштиту деце
од злостављања и занемаривања, као и Посебним протоколом за заштиту деце и ученика
од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама, а у складу са
специфичностима рада у Установи.

Тим за израду, праћење ефеката и спровођење активности програма заштите деце
од насиља у Установи чине сви запослени.  Израђен је протокол понашања у ситуацијама
када се сумња на поступке насиља, злостављања и/или занемаривања деце која бораве у
Установи. 
            
Редослед поступања и план заштите од насиља

Протоколом заштите од насиља дате су смернице запосленима како да поступају у
случају  да  примете  насиље,  злостављање  или  занемаривање  детета.  Спровођење
интервентних  мера  по  редоследу  који  прописује  протокол  обезбеђује  поступност  у
заштити од насиља, злостављања и занемаривања, али и збрињавање детета на најбољи
могући начин. 

РЕДОСЛЕД ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ
КОРАК 1 проверавање сумње или откривање насиља/ у обавези су сви који су 

очевидци насиља или имају информације које указују на сумње на насиље 
да га пријаве надлежним органима установе/

КОРАК 2 смиривање ситуације/учесника

КОРАК 3 обавештавање родитеља и предузимање хитних акција/ збрињавање детета,
укључивање МУП.../

КОРАК 4 обављање консултација у Установи/очевидци,васпитачи групе,тим за 
заштиту,стручни сарадници идр./



КОРАК 5 консултације са стручњацима ван установе по потреби/предствници 
ЦЗСР,милиције,здравствених установа.../

КОРАК 6 предузимање мера активности и израде Оперативног плана заштите

КОРАК 6 праћење и евалуација предузетих мера и активности

                                7. План рада стручног сарадника 

(на основу Правилника о програму свих облика рада стручних сарадника, “Сл. гласник РС 
– Пролсветни гласник”, бр. 5/2012)

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  остваривање васпитно-

образовног рада, 
 Праћење и подстицање целовитог развоја детета,

 Пружање подршке васпитачима у креирању програма рада са децом, предлагање и

организовање  различитих  видова  активности  које  доприносе  дечијем  развоју  и
напредовању,

 Пружање  подршке  васпитачу  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,

 Учествовање у праћењу и вредновању васпитно-образовног рада,

 Сарадњa  са  институцијама,  локалном  самоуправом,  стручним  и  струковним

организацијама од значаја за успешан рад установе,
 Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке

и праксе.



Оријентациони план стручног усавршавања васпитача , стручних сарадника и
директора (предлози стручних већа за учешће на акредитованим семинарима)

Плана  стручног  усавршавања  мед.сестара  васпитача,  васпитача  и  стручних
сарадника  за  2018/19.  годину  усклађује  се  са  Развојним планом установе,  резултатима
самовредновања и анализом извештаја о стручном усавршавању за 2017/2018. годину.

Правилник  о  сталном стручном усавршавању наставника,  васпитача  и  стручних
сарадника  („  Службени  гласник  РС“,  бр.  81/2017  и  48/2018)  прописује  да  васпитач  и
стручни сарадник у оквиру пуног радног времена остварује 64 сата годишње различитих
облика стручног усавршавања, и то:

- 44 сата стручног усавршавања које предузима установа у оквиру својих развојних
активности,

- 20 сати стручног усавршавања за одобрене програме обуке и стручне скупове, као
и све активности које предузима министарство надлежно за послове образовања, Завод за
унапређивање образовања и васпитања и  Завод за  вредновање квалитета  образовања и
васпитања, Педагошки завод Војводине.

Доле  наведени  план  стручног  усавршавања  у  установи  и  ван  ње  дат  је
оријентационо  и  могуће  га  је  кориговати  током  радне  године.  Семинари  стручног
усавршавања реализују се у сарадњи са Регионалним центром за професионални развој
запослених у  образовању у  Чачку,  и  у  зависности од понуде семинара које  организује
Центар биће и реализоване обуке запослених у Установи.

План стручног усавршавања у Установи:

Област
стручног

усавршавања
рб.

Облик стручног
усавршавања

Реализатори Време Учесници

Извођење
угледних

активности и
радионица са
дискусијом и

анализом

1.
Угледна активност на тему: 
„Моја осећања“ 

Славица
Дражовић

Перошевић
октобар

васпитачи,
мед. сестре,

педагог,
директор

2.
Угледна активност на тему:
„Животни циклус човека – 
бебе“ 

Славица
Дражовић

Перошевић
мај

3. Угледна активност на тему: 
„ Моја осећања“

Марија
Ковачевић

Прво
полугодиш

те



4.
Угледна активност на тему: 
„Метар“

Драгана Клајић
Друго

полугодиш
те

5.
Угледне активности 
васпитача на различите теме

Сви запослени
васпитачи и мед.

сестре

Током
године

6.

Радионица за родитеље у 
оквиру Дечије недеље:  
,,Играмо се плодовима 
јесени“

Васпитачи
јаслених и

млађих
васпитних група
радне јединице

“Север”

октобар

7.
Радионица за родитеље на 
тему: „ Лични ковчежић“

Драгана Клајић новембар

8.
Радионица за родитеље 
„Правимо новогодишње 
украсе и честитке“

Славица
Дражовић

Перошевић,
Слађана Лазовић

децембар

9.
Радионица за родитеље на 
тему:“Нова година у нашем 
вртићу“

Васпитачи
старијих

васпитних група
радне јединице

“Север”

децембар

10.
Радионица за родитеље 
поводом осмог марта на тему
,,Тата и ја за маму“

Васпитачи
јаслених и

млађих
васпитних група
радне јединице

“Север”

март

11.
Радионица за родитеље на 
тему:“ Весници пролећа“

Васпитачи
старијих

васпитних група
радне јединице

“Север”

март,
април

Излагање са
стручних

усавршавања
са обавезном

12. Приказ и излагање са 
стручног усавршавања-
семинар ,,Сензомоторни зид,,

Данијела
Манојловић

новембар васпитачи,
мед. сестре,

педагог,



дискусијом и
анализом

директор

Приказ
књиге,

приручника,
стручног
чланка,

часописа и
дидактичког
материјала

других
аутора, а из

области
образовања и

васпитања

13.
Приказ дидактичког 
материјала за постицај 
развоја говора код деце

Славица
Дражовић

Перошевић

Током
године

васпитачи,
мед. сестре,

педагог,
директор14.

Предавање – Стандарди 
квалитета рада предшколске 
установе

педагог октобар

Публиковање
и приказ

сопствених
стручних
радова,

ауторства и
коауторства

књиге,
приручника,
наставних
средстава

15.
Аутор/коаутор/референт на 
конгресу, симпозијуму, 
стручним сусретима

Славица
Дражовић

Перошевић,
Радица Трнавац васпитачи,

мед. сестре,
педагог,

директор
16.

Презентовање искуства са 
коференције на Копаонику

Посетиоци
конференције

октобар

Остваривање
истраживања

у установи
које

доприноси
унапређењу и
афирмацији
образовно-
васпитног
процеса

17. Новогодишње приредбе

Славица
Дражовић

Перошевић,
Слађана Лазовић

децембар

васпитачи,
мед. сестре,

педагог,
директор

18.
Реализација завршне 
приредбе предшколаца

Васпитачи ППП јун

19.
Посете изложбама, 
приредбама и 
презентацијама у установи

Сви васпитачи

Током
године

Рад у телима
и програмима

Реализација пројекта „Чули 
на семинару применили у 
пракси“

Славица
Дражовић

Перошевић

Прво
полугодиш

те



План стручног усавршавања ван Установе:

Стручни актив васпитача

рб. Назив програма
Каталошки

број
Компетенција/

приоритет
време

Израда  дидактичких  средстсва  и  играчака
за подстицање сензомоторног развоја деце
предшколског  узраста-  Примери  добре
праксе ,,Сензомоторни зид,,

септембар

Више од игре – драмски метод и драмске
технике у раду са децом

490

Реализација  програмских  садржаја  у
вртићу кроз Монтесори метод

НТЦ  систем  учења  –  развој  укупних
способности детета

„Ја  могу  –  корак  напред”  –  Музичке
активности и визуелне картице у функцији
подстицања  развоја  деце  са  сметњама  у
развоју

Педагошки  метод  Марије  Монтесори  и
његова  примена  у  васпитно-образовном
раду

188

Како до успешне сарадње са родитељима  112

НТЦ и рана музичка стимулација 182

Од гласа до слова 656

Математика у вртићу 676

Семинари  у  организацији  Регионалног
центра  за  професионални  развој  у
образовању, Чачак



Стручни актив медицинских сестара - васпитача

рб. Назив програма
Каталошки

број
Компетенција/

приоритет
време

Израда  дидактичких  средстсва  и  играчака
за подстицање сензомоторног развоја деце
предшколског  узраста-  Примери  добре
праксе ,,Сензомоторни зид,,

септембар

Више од игре – драмски метод и драмске
технике у раду са децом

490

Педагошки  метод  Марије  Монтесори  и
његова  примена  у  васпитно-образовном
раду

188

Како до успешне сарадње са родитељима 112

НТЦ и рана музичка стимулација 182

Превенција  агресије  и  насиља  у  раном
узрасту

734

Семинари  у  организацији  Регионалног
центра  за  професионални  развој  у
образовању, Чачак

Стручни сарадник

рб. Назив програма
Каталошки

број
Компетенција/

приоритет
време

Планирање и реализација додатне 
образовне подршке ученицима/деци са 
сметњама у развоју у школи/предшколској 
установи

183

Ефикасно вођење педагошке документације 254

Приступи у прилагођавању садржаја деци 
са сметњама у развоју – активности по 
мери детета

186



Употреба ИКТ алата у циљу унапређења 
наставе

591

План рада тима за самовредновање са планом акције

Самовредновање  установе  ће  се  реализовати  се  у  складу  са
Правилником  о  стандардима  квалитета  рада  васпитно-образовних  установа  и
Стандардима квалитета рада предшколских установа.

Тимови  радних  јединица  ће  сачинити  сопствени  акциони  план,
проистекао из уочених слабости, разрадиће кораке са циљем унапређења во рада,
евалуирати промене и саставити извештај о предузетим акцијама 

тема - активност време начин
реализације

носиоци 

-изграђује  програм  и  план
самовредновања  према  Правилнику  о
стандардима  квалитета  рада
предшколске  установе  а  део  је
Годишњег плана рада Установе;
-израђује инструменте самовредновања

кључних  области  према  Правилнику  о
стандардима  квалитета  рада
предшколске установе;
-организује  поступак  самовредновања

Установе;
-прати реализацију плана рада Тима;
-израђује  извештај  о  самовредновању

рада Установе.

Током године презентација, 
дискусија, 
анализа, 
протоколи, 
закључци, 
подела 
задужења 

директор,
васпитачи, 
стручни 
сарадник



План рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе

Тим за  обезбеђивање квалитета  и  развој  установе  образује  директор Установе  и
чине га: стручни сарадник, васпитачи и медицинске сестре - васпитачи и представници
Савета родитеља и Управног одбора.

тема - активност време начин
реализације

носиоци 

-изграђује програм и план обезбеђивања
квалитета и развоја установе који је део
Годишњег плана рада Установе;

-  прати  остваривање  циљева,
исхода  и  стандарда  постигнућа  и
Предшколског програма;

-  прати допринос  и  укљученост
родитеља,  односно  других  законских
заступника  деце  у  различите  облике
васпитно-образовног  рада  и  услова  у
којима се он остварује;

-  сарађује  са  Тимом  за
самовредновање и Стручним активом за
развојно планирање;

-  прати  реализацију  плана  рада
Тима.

Током године презентација, 
дискусија, 
анализа, 
протоколи, 
закључци, 
подела 
задужења 

директор,
васпитачи, 
стручни 
сарадник

План рада Тима за професионални развој

Тим  за  професионални  развој  образује  директор  Установе  и  чине  га:  стручни
сарадник, васпитачи и медицинске сестре - васпитачи и представници Савета родитеља и
Управног одбора.

тема - активност време начин
реализације

носиоци 

-  изграђује  програм  и  план
професионалног  развоја  који  је  део
Годишњег плана рада Установе;

-  прати  и  евидентира
усавршавање запослених у Установи;

-  информише  запослене  о
начинима  и  могућностима  стручног
усавршавања;

-  организује  различите  облике
стручног усавршавања у Установи;

-  израђује  извештај  о
професионалном  развоју  запослених  у
Установи.

Током године презентација, 
дискусија, 
анализа, 
протоколи, 
закључци, 
подела 
задужења 

директор,
васпитачи, 
стручни 
сарадник



8. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА

Запослени у ПУ „Гимназион“ ће наставити да негују партнерске односе
са породицом у свим циклусима планирања и извођења васпитно образовног рада.
Концепт унутрашње организације подразумева разноврсна правила која треба да
укључе родитеље у процес програмирања васпитно образовног рада,  директно и
индиректно их ангажују у фазама  реализације појединих активности и акција, као
и  у  интерне,  периодичне  евалуације.  Приоритетни  задатак  Установе  у  области
развијања  партнерских  односа  са  породицом  и  даље  се  односи  на  спровођење
унапред осмишљених и трагање за новим облицима партиципације родитеља са
циљем што чвршћег повезивања вртића и куће.   

Укупна организација рада ПУ „Гимназион“ усклађује  се са  потребама
деце и родитеља, корисника услуга. У вези са тим, поред уобичајених активности
организује се:  

 јавност  у  програмирању,  могућност  активног  учешћа  у  изради  планова,  у
припреми и извођењу акција и активности од стране родитеља 

 ангажовање спољних сарадника за реализацију специјализованих програма 
 исхрана у складу са принципима правилне исхране, али и у складу са устаљеним

навикама породице (право на избор, различити јеловници)
 прослава рођендана у просторима вртића за уписану децу, као и одлазак у друге

играонице ради прославе истог
 продужено радно време, дежурства суботом (по потреби)…
 продужени боравак за децу која похађају ниже разреде основне школе
 планинарске акције за родитеље и децу Установе
 излети, летовања, зимовања...

У оквиру Установе организује се Саветовалиште за родитеље. Установа
је увек отворена за добре идеје и сугестије родитеља.

9. ПЛАН САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ

Положај  објеката  које  користи  ПУ  „Гимназион“,  доступност
разноврсних  спортских,  културних  и  других  градских  садржаја  омогућава
развијање богате сарадње са друштвеном средином као подршке програму васпитно
образовног рада који се реализује у просторима вртића. У том смислу планирано је
да се припремају и организују осмишљене активности и акције која се изводе у
сарадњи  са  различитим  институцијама  у  граду.  Посебна  пажња  посветиће  се
припреми  деце  за  садржаје  понуђене  у  тим  акцијама  како  би  се  изазвало
интересовање и изградила специфична очекивања. Садржаји окружења користиће
се  као  концепти  за  ситуационо  подучавање  деце  свих  узраста.  Знања  деце  о
појединим  деловима  света  који  их  окружује  биће  основа  за  упознавање  са
различитим аспектима друштвене средине. 

Током  читаве  године  тражићемо  начин  да  остваримо  сарадњу  са
појединцима  или  институцијама  које  могу  да  помогну  деци  да  се  упознају  са
значајем људског рада (занатлије, производња, услужне делатности…). 

Деца установе ће посећивати све пригодне програме које нуди Дом
културе у Чачку са којим је остварена континуирана сарадња.



Установа  ће  сарађивати  са  ПУ„Радост“  и  ПУ“Моје  детињство“  и
Регионалним центром за стручно усавршавање запослених у образовању у Чачку.  

10. ПЛАН ПРЕВЕНТИВНО ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Основни  циљ  програма  превентивно  здравствене  заштите  у  ПУ
„Гимназион“ је обезбеђивање услова за правилан психофизички развој деце свих
узраста.  Приоритетан задатак у оквиру овог  програма  односи се  на  очување и
унапређење здравља деце и развијање здравих животних навика. 

На пословима превентивно здравствене заштите и даље ће радити сви
запослени Установе уз помоћ педијатра Зорана Радојичића. 

У том смислу планиране су следеће редовне активности. 

Формирање, усвајање и неговање здравих навика код деце:
 одржавање личне хигијене (лице, руке, коса, уста, зуби, кожа, одећа и

обућа..) 
 заштита животне средине (простор и околина)
 превентивно корективне вежбе
 физичке, спортске активности
 свакодневни боравак на отвореном простору

Систематско праћење развоја и здраља деце:
 здравствена нега 
 продужена тријажа и изолација по потреби
 увид  у  пријем  новопримљене  деце  (здравствено  стање,  вакцинални  статус,

анамнестички подаци)
 антропометријска мерења (ТТ и ТВ)
 рано откривање поремећаја у расту и развоју и предузимање одговарајућих мера
 рано откривање болести и благовремено спречавање
 сузбијање и спровођење противепидемијских мера

 превенција повређивања деце
 обављање систематских прегледа деце од стране педијатра, физијатра, стоматолога,

логопеда и других специјалиста
 припрема деце за летовање и зимовање
 вођење обавезне здравствене документације

Спровођење општих мера на очувању и унапређењу здравља деце:
 одржавање  хигијене,  осветљености,  влажности  и  температуре

просторија
 хигијена кухињског блока и приручних кухиња
 хигијена санитарних чворова
 спровођење  дезинфекције,  дезинсекције  и  дератизације  објекта  по

потреби
 редовно обављање санитарних прегледа радника
 поштовање прописа о радној одећи и обући



 поштовање забране пушења и објекту и ван њега

Сарадња са здравственим и другим институцијама:

Током  године  оствариће  се  сарадња  са  Заводом  за  јавно  здравље,
приватним стоматолошким и педијатријским ординацијама. 

Стручно  усавршавање запослених  у  области  превентивно  здравствене
заштите одвијаће се у сарадњи са надлежним здравственим службама, у вези са
актуелним потребама у области очувања и унапређења здравља деце.  

Установа  ће  у  сарадњи  са  дечјим  физијатром  др.  Невенком  Јовичић
организовати систематски преглед кичме и стопала за сву децу Установе. У 
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сарадњи са родитељима,  од септембра месеца кренуће са радом физиотерапеут који ће
радити превентивне и корективне вежбе са децом којој су оне потребне.

Здравствено  васпитни  рад  са  породицом  одвијаће  се  путем
индивидуалних  разговора,  општих  и  групних  родитељских  састанака,  паноа  за
родитеље и препоручене здравствене литературе.

11. МАРКЕТИНГ

Током године  у  Установи ће  се  реализовати  различите  активности  са
циљем  информисања  и  промоције  сопствене  делатности  код  корисника  услуга,
локалне заједнице, стручне јавности и свих заинтересованих.

активности циљ време реализације
ажурирање сајта 
установе 
www.  gimnazion  .  rs

- информисање о актуелним 
дешавањима у установи, - промоција 
делатности, различитих програма рада

током године

унапређивање 
информативних 
материјала за 

израда Информатора за:
- адаптацију деце 
- информације о програмима који се 
реализују у установи 

март

популарисање рада 
установе

- учешће на стручним сусретима 
стручних радника 

 током године

У  установи  ће  функционисати  информисање  на  свим  нивоима.
Запослени  ће  размењивати  информације  и  добијати  исте  од  руководећих,
саветодавних и стручних органа.  Информисање ће вршити путем обавештења и
извештаја.

http://www.gimnazion.rs/


Родитељи  ће  бити  информисани  о  свим  актуелним  дешавањима
значајним  за  њих  и  њихову  децу   путем  паноа,  информатора,  брошура  и
обавештења.

Током читаве године два пута месечно е се одржавати састанци на нивоу
радних јединица. 



12. ПЛАН ПРАЋЕЊА И ЕВАЛУАЦИЈЕ РАДА УСТАНОВЕ

садржај праћења и
вредновања

начини праћења и
вредновања

време носиоци
праћења и

вредновања
редовни програми:
 нега и васпитање деце 

узраста до 3 године
 во рад са децом 

узраста од 3 до 5,5 
година

 ППП

 извештај председника 
Актива
 анализа педагошке 
документације на основу 
интерног инструмента 
вредновања

децембар,
јун

председници
актива,
стручни
сарадник

посебни програми: 
 енглески језик
 ликовно 

стваралаштво
 школа шаха
 плесна школа

 извештаји водитеља 
програма
 упитници за родитеље
 анализа присутности

јануар, јун водитељи
програма

самовредновање извештај стручног сарадника јануар, јун стручни
сарадник

програм заштите деце од 
насиља

извештај координатора
програма

током
године,

јуни
координатор

програма
развојни план Установе извештај тима за развојно

планирање
фебруар,

јуни
координатор

тима
руководећи, управни и 
стручни органи

полугодишња анализа рада,
извештаји

јануар,
јуни

директор,
председници
управних и
стручних

органа

стручно усавршавање

 анализа интерне 
документације о стручном 
усавршавању
 анализа писаних припрема
за угледне активности

јуни стручни
сарадник

сарадња са породицом и
локалном заједницом

анализа реализованих 
активности на основу 
педагошке документације

јуни стручни
сарадник

маркетинг установе упитник за родитеље јуни стручни
сарадник

                                        
директор Установе                                                 

________________
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