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УВОД
ПУ “Чика Јова Змај” Пирот (у даљем тексту Установа) развија и остварује програме васпитања и
образовања деце у складу са Основама програма предшколског васпитања и образовања и посебним
законом у складу са Програмом предшколског васпитања и образовања Установе и то предшколско
васпитање и образовање за децу узраста од шест месеци до поласка у школу.
Основе програма предшколског васпитања и образовања
Основе програма предшколског васпитања и образовања јесу основа за:
-израду и развијање програма васпитно-образовног рада на нивоу Установе – јасли,вртића и припремних
група у вртићу;
-израду и развијање посебних и специјализованох програма;
-израду критеријума за праћење и вредновање квалитета васпитања и образовања;
-унапређивање и развој Установе.
Предшколски програм
Предшколско васпитање и образовање остварује се на основу предшколског програма.Програм
предшколског васпитања и образовања - предшколски програм доноси Установа у складу са Основама
програма предшколског васпитања и образовања.
Предшколски програм садржи опште податке о Установи и њеном окружењу, врсте и трајање програма
васпитно образовног рада, других облика рада и услуга и друге податке у складу са посебним законом.У
оквиру предшколског програма остварују се посебни, специјализовани и други програми у складу са
законом, према могућностима Установе, у складу са потребама и интересима деце и родитеља и Општине
Пирот.
О предлогу Предшколског програма Установа прибавља мишљења Савета родитеља Установе.
Припремни предшколски програм – програм припреме детета пред полазак у основну школу у оквиру
програма предшколског васпитања и образовања траје четири сата дневно, девет месеци.
Годишњи план рада
Годишњи план рада Установа доноси у складу са развојним планом и програмом предшколског
васпитања и образовања – прешколским програмом Установе.
Годишњим планом рада Установе утврђују се време, место, начин и носиоци остваривања
програма васпитања и образовања (чл. 89. Закона о основама система образовања и васпитања
).
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ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ УСТАНОВЕ
У овој години посебна пажња биће посвећена остваривању следећих циљева и задатака:
 Формирање базе података о деци уписаној у Предшколску установу;
 Обезбеђивање оптималних услова за развој деце од 6 месеци до 6,5 година;
 Обезбеђивање што боље припремљености предшколаца за полазак у школу;
 Развијање програма који уважавају потребе породице и различитих облицка сарадње са
породицом; са акцентом на унапређивњу сарадње и саветодавног рада преко „Отворених врата“
за родитеље;
 Унапређивање сарадње са локалном заједницом;
 Обезбеђивање стручног усавршавања стручног кадра;
 Обезбеђивање квалитетније опреме затвореног и отвореног простора у коме бораве деца;
 Осавремењивање васпитно-образовног процеса увођењем савремених метода васпитања и
образовања и увођењем савремене опреме и дидактичких средстава;
 Неговање тимског рада и партнерских односа свих субјеката укључених у рад Установе;
 Увођење посебних и специјализованих облика рада са децом и одраслима у вртићима;
 Укључивање деце којој је потребна додатна подршка у васпитању и образовању у редовне
васпитне групе Установе.
 Брига о условима рада запослених као и о њиховом материјалном положају.
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ПРОГРАМИ КОЈЕ УСТАНОВА ОСТВАРУЈЕ
Установа ће реализовати :


Програм неге и васпитања деце узраста од шест месеци до три године
Целодневни боравак – јаслени узраст

Вртић

Узраст деце

Планирање

Лане

12 м. – 24 м.

По
аспектима 1
развоја

12

24 м. – 36 м.

По
аспектима 1
развоја

15

Црвенкапа

12м. – 36м.

По
аспектима 1
развоја

12

Првомајски цвет

6 м. – 36м.

По
аспектима 1
развоја

12

Бамби

24 м. – 36 м.

По
аспектима 1
развоја

12

Невен

24 м. – 36 м

По
аспектима 1
развоја

15

Узраст 6.м – 36.м.



Број група

Број група 6

Број деце

Број деце 78

Програм васпитања и образовања деце узраста од три године до укључивања у програм
припреме за школу;
Целодневни и скраћени боравак
Вртић

Планирање

Целодневни боравак
(број група)

Број деце

Скраћени боравак
(број група)

Број
деце

Лане

Модел А

6

173

2

50

Бамби

Модел А

2

57+10=67

/

Црвенкапа

Модел Б

3

86

2

Првомајски цвет

Модел Б

3

49+24=73

/

Невен

Модел Б

3

85

/

17

484

4

Узраст 3 -5,5 године

Број група 21

4

Број деце 587

53

103



Припремни предшколски програм (узраст од 5,5 до 6,5 година) и Програм васпитања и
образовање деце узраста од 4,5 до 5,5 године
Целодневни боравак – мешовити узраст

Вртић

Планирање

Број група

Број деце

Бамби

Модел А

1

13 ППП+10

Првомајски цвет

Модел Б

1

10 ППП+ 24

2

23 деце ППП + 34 старији



Припремни предшколски програм

Вртић

Планирање

Целодневни боравак
(број група)

Полудневни боравак
четворочасовни програм
(број група)

Број деце

Лане

Модел А

2

/

51

Бамби

Модел А

1 мешовита

13

Црвенкапа

Модел Б

1

31

Невен

Модел Б

3

71

Змај

Модел Б

6

132

Првомајки цвет

Модел Б

3

10 + 59 = 69

Васпитне групе
у селима

Модел Б

3

25

1мешовита

У осталим селима (13) програм припреме за школу реализоваће се у одељењима основних школа, реализоваће га
учитељи и васпитач који ће по одређеном распореду обилазити и радити са децом.

Σ

3+2=5

15

21
413

ППП реализоваће се у 20 васпитних група а обухватиће 413
Такође ће се реализовати Програм самовредновања, Програм заштите деце од насиља,
злостављања и занемаривања и Програм инклузије.

5

ПОТРЕБЕ ПОРОДИЦЕ И ДЕЦЕ У ОПШТИНИ
Број рођене деце на подручју општине Пирот за период 2008 година - 2013 година
представљен је у следећој табели:
Година

Број рођене деце у Општини Пирот

2008

382

2009

414

2010

447

2011

461

2012

426

2013

411

Свега

2541

Упис деце у радну 2014/2015. извршен је у априлу месецу, на основу јавно обављеног конкурса.
Пријем деце вршиће се током целе године у складу са законским одредбама, потребама родитеља и
према расположивим капацитетима.
Посебни , специјализовани програми и други облици рада које остварује Установа:
Летовање и зимовање деце , плес и фолклор, енглески језик и садржаји за које се покаже
интересовање и који ће бити организовани ако буде довољан број заинтересованих родитеља.
Преглед броја деце – додатна подршка у васпитању и образовању
Вртић

Облик рада

Васпитна група

Број деце

Врста подршке

Лане

Целодневни
боравак

ППП

3

Млађа група

1

4 детета – индивидуализација у
раду.

Бамби

Целодневни
боравак

Старија васпитна

2

2 детета –ИОП

Првомајкски
цвет

Целодневни
боравак

Старија
мешовита група

2

2 детета – индивидуализација у
раду.

Четворочасовни
програм

ППП

1

индивидуализација

Црвенкапа

Скраћени боравак

Млађа

1

индивидуализација у раду.

Пољска
Ржана

Четворочасовни
програм

ППП

1

индивидуализација

Укупно

11

Измене у броју и распореду деце по објектима су могуће и у току године, зависно од процене
васпитача, стручне службе, решења интересорне комисије као и накнадног уписа деце.
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МАТЕРИЈАЛНИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Установа је материјално-финансијски оспособљена за обављање законом утвђене делатности :
васпитно-образовног рада, неге, здравствене заштите и исхране, као и у осталим активностима везаним
за функционисање Установе.
Установа ће у радној 2014 / 2015. години користити шест вртића у граду од којих је пет наменски
грађено за реализацију делатности Установе и један вртић чији је простор адаптиран за ове намене. У
сеоским насељима се за реализацију припремног предшколског програма користе просторије при
основним школама адаптиране за рад са васпитним групама са предшколском децом припремног
предшколског програма.
Редни
бриј

Назив вртића

Број
група

Површина
објекта

Површ.

1

Адреса

Змај

6

206 м2

192 м2

Ћирила и Методија 12

2

Црвенкапа

5+3

382 м2

497 м2

Николе Пашића 82

3

Лане

10+2

1347 м2

3271 м2

Војводе Степе 15

4

Првомајски цвет

5+4

1383 м2

2900 м2

Светозара Милетића

5

Невен

4+4

747 м2

1030 м2

Јована Скерлића 21

6

Бамби

4

300 м2

190 м2

Вука Пантелића 8

7

Васпитне групе у
сеоским
насељима

3

С. Гњилан, П. Ржана,
Крупац,

8

Остала сеоска
насеља - пункт

5

Истурена одељења
основних школа

9

Болничка група

1

Градска болница

дворишт
а

Расположиви простор свих објеката и њихова опремљеност испуњава
обављање делатности Установе.

услове

прописане

за

КАДРОВСКА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ
Према броју уписане деце и броју васпитних група на реализацији Годишњег плана рада Установе
радиће 128 извршилаца у радном односу : на неодређено време и потребан број извршилаца
различитих профила и степена стручне спреме у радном односу на одређено време зависно од
основа и дужине трајања.
Профил стручности

Степен стручне спреме

7

Профил стручности

Степен стручне спреме
VII

Директор

1

Секретар

1

Стручни сарадник - психолог

1

Стручни сарадник - педагог

1

Стручни сарадник - логопед

1

VI

IV

III

II

I

Стручни сарадник за физичко васпитање
Сарадник за изсхрану деце

1

Шеф рачуноводства

1

Сарадник за превентивну здравствену заштиту

1

Сарадник за безбедност и здравље на раду

1

Референт - сарадник административни радник

1

Референт – сарадник финансијско рачуноводствени радник

1

Васпитачи

72

Мед.сестре

7

Референт-финансијско рачуноводствени радник

2

Магационер

1

Кувар

1

3

Сервирка

1
6

Возач

1

Домар

1

3

Спремачице

17

Шваља

1

Праља

1

Укупно по спреми

7

Свега

76

11

9

7

18

128

Директор Установе обавља и послове стручног сарадника за физичко васпитање због чега је у
првој колони збирно седам запослених.
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Време остваривања програма васпитно -образовног рада
и дневно време боравка деце по облику боравка, узрасту и вртићима
Програм целодневног боравка деце реализује се од 01.09.2014.год. до 31.08.2015.год.
Програм полудневног боравка деце ППП и програм скраћеног боравка деце – трочасовни
реализују се према календару образовно – васпитног рада основне школе и почињу 01.09.2014.
год. а завршавају са радом 12.06.2015. године.
Током летњег периода јул – август рад са децом се реализује у два објекта , објекат „ Лане“ ради
током јула месеца објекат, „ Првомајски цвет“ током августа месеца, због мањег броја деце у току ових
месеци.

Програм рада, облик боравка, узраст деце
Облик

Узраст

Свега

Целодневни

Целодневни

Скраћени

ППП

(11 сати)

(11 часовни)

(3 сата)

(11 сати и 4 сата)

6 м. – 3. г.

3.г. – 5,5. г.

3,5 – 5,5

5,5.г. -6,5. г.

Вртић
Лане

12

15

Бамби

12

Црвенкапа

12

Невен

15

Првомајкси

12

26 26

29

29
25

30

33

31
29

26

29

25

10 →

28

27
23

30

?

25

26

25

/

→

25

28

29

/

25

24→

/

←10

301

←13

92

←31

182

23
21

23
20

171

18

158

Цвет
Змај

26

Сеоска
насеља

9

Болничка
група
Свега
Свега
у
Установи

22

19
7

24

22

9

10
6в.г.=78

17 б.г.=484 деце

19
21

132
46
10

4 в.г.=103

20 в.г. =413 деце

47 в.г. = 1088 деце

Број деце у васпитним групама и вртићима је променљив у току радне године због исписивања
деце и новог уписа деце са листе чекања.
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Основни проблеми
који су изражени у остваривању делатности

Установе:



Организација и реализација припремног предшколског програма у сеоским насељима у којима
има све мање деце. Општина Пирот има 1232 км²; 71 сеоско насеље, а свега 46 деце пријављене за
припремни предшколски програм из сеоске средине.



Материјално технички услови вртића су и поред сталних улагања у санације и поправке, још
увек скромни.



Недовољни капацитети за целодневни боравак деце.

Распоред дневних активности по врсти боравка и вртићима
Распоредом дневних активности боравка деце у васпитној групи одређују се структура и
ритам дневних активности деце што зависи од врсте боравка.
Води се рачуна о периоду адаптације деце како би деца и родитељи прихватили утврђени
распоред дневних активности.
Према извршеном упису и сагледаним потребама деце и родитеља Установа реализује:
целодневни боравак у трајању од 11 сати, полудневни боравак у трајању од 4 сата и скраћени
боравак у трајању од 3 сата дневног боравка деце.

Вртић «Лане»
Целодневни боравак у трајању од 11 сати дневног боравка деце
Узраст од 6 месеци до 3 године
6.00 – 8.00

пријем деце, јутарње окупљање, организоване активности, игра и подела
деце по групама

8.00 – 8.30

припрема за доручак и доручак

8.30 – 10:30

активности на реализацији програма васпитно образовног рада (у
затвореном и отвореном простору)

10.30– 10.45

припрема за ужину

10:45 – 11:15

ужина

11.15 – 13.00

приппрема за одмор и одмор (одмор планирати флексибилно у зависности
од потреба детета)

13.00 – 13.30

устајање, припрема за ручак

13.30 – 14:00

ручак

14:00 - 17:00

игра и организоване активности и испраћај деце
Узраст од 3 године до 4 године
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6.00 – 8.00

пријем деце, јутарње окупљање, организоване активности, игра и подела
деце по групама

8.00 – 8.30

припрема за доручак и доручак

8.30 – 11:00

активности на реализацији програма васпитно образовног рада (у
затвореном и отвореном простору)

11:00– 11:30

припрема за ужину и ужина

11.30 – 13.00

приппрема за одмор и одмор (одмор планирати флексибилно у зависности
од потреба детета)

13.00 – 13.30

устајање, припрема за ручак

13.30 – 14:00

ручак

14:00 - 17:00

игра и организоване активности и испраћај деце
Узраст од 4 године до 6,5 година

6.00 – 8.00

пријем деце, јутарње окупљање, организоване активности, игра и подела
деце по групама

8.00 – 8.15

јутарње вежбање

8.15 – 8.45

припрема за доручак и доручак

8.45 – 11:00

активности на реализацији програма васпитно образовног рада (у
затвореном и отвореном простору)

11:15– 11:45

припрема за ужину и ужина

11.45 – 13.45

активности у малим групама са рекреативним паузама (одмор планирати
индивидуално)

13.45 – 14:30

припрема за ручак и ручак

14:30 - 17:00

игра и организоване активности и испраћај деце

Програм реализује медицинска сестра – васпитач и васпитач .
Медицинска сестра – васпитач од 6 :00 до 12 :00 сати.
Васпитач од 6 :00 до 12 :00 и од 11 :00 до 17 :00 сати.
Скраћени боравак - у трајању од 3 сата
15.00

пријем деце

15.00 - 17.00

активности на реализацији васпитно-бразовног програма

17.00 - 17.30

припрема за ужину и ужина

17.30 - 18.00

комбиноване активности

18.00

одлазак деце
Програм реализује васпитач од 15 :00 до 18:00 сати.
Вртић «Бамби»
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Целодневни боравак у трајању од 11 сати дневног боравка деце
Узраст од 3 године до 4 године
6.00 – 8.00

пријем деце, јутарње окупљање, организоване активности, игра и подела
деце по групама

8.00 – 8.30

припрема за доручак и доручак

8.30 – 11:00

активности на реализацији програма васпитно образовног рада (у
затвореном и отвореном простору)

11:00– 11:30

припрема за ужину и ужина

11.30 – 13.00

приппрема за одмор и одмор (одмор планирати флексибилно у зависности
од потреба детета)

13.00 – 13.30

устајање, припрема за ручак

13.30 – 14:00

ручак

14:00 - 17:00

игра и организоване активности и испраћај деце
Узраст од 4 године до 6,5 година

6.00 – 8.00

пријем деце, јутарње окупљање, организоване активности, игра и подела
деце по групама

8.00 – 8.15

јутарње вежбање

8.15 – 8.45

припрема за доручак и доручак

8.45 – 11:00

активности на реализацији програма васпитно образовног рада (у
затвореном и отвореном простору)

11:15– 11:45

припрема за ужину и ужина

11.45 – 13.45

активности у малим групама са рекреативним паузама (одмор планирати
индивидуално)

13.45 – 14:30

припрема за ручак и ручак

14:30 - 17:00

игра и организоване активности и испраћај деце

Програм реализују медицинска сестра – васпитач и васпитач.
Медицинска сестра – васпитач од 6 : 00 до 12 :00 сати.
Васпитач од 6 :00 до 12 :00 и од 11 :00 до 17 :00 сати.

Вртић «Црвенкапа»
Целодневни боравак у трајању од 11 сати дневног боравка деце
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Узраст од 6 месеци до 3 године
6.00 – 8.00

пријем деце, јутарње окупљање, организоване активности, игра и подела
деце по групама

8.00 – 8.30

припрема за доручак и доручак

8.30 – 10:30

активности на реализацији програма васпитно образовног рада (у
затвореном и отвореном простору)

10.30– 10.45

припрема за ужину

10:45 – 11:15

ужина

11.15 – 13.00

приппрема за одмор и одмор (одмор планирати флексибилно у зависности
од потреба детета)

13.00 – 13.30

устајање, припрема за ручак

13.30 – 14:00

ручак

14:00 - 17:00

игра и организоване активности и испраћај деце
Узраст од 3 године до 4 године

6.00 – 8.00

пријем деце, јутарње окупљање, организоване активности, игра и подела
деце по групама

8.00 – 8.30

припрема за доручак и доручак

8.30 – 11:00

активности на реализацији програма васпитно образовног рада (у
затвореном и отвореном простору)

11:00– 11:30

припрема за ужину и ужина

11.30 – 13.00

приппрема за одмор и одмор (одмор планирати флексибилно у зависности
од потреба детета)

13.00 – 13.30

устајање, припрема за ручак

13.30 – 14:00

ручак

14:00 - 17:00

игра и организоване активности и испраћај деце
Узраст од 4 године до 6,5 година

6.00 – 8.00

пријем деце, јутарње окупљање, организоване активности, игра и подела
деце по групама

8.00 – 8.15

јутарње вежбање

8.15 – 8.45

припрема за доручак и доручак

8.45 – 11:00

активности на реализацији програма васпитно образовног рада (у
затвореном и отвореном простору)

11:15– 11:45

припрема за ужину и ужина

11.45 – 13.45

активности у малим групама са рекреативним паузама (одмор планирати
индивидуално)

13.45 – 14:30

припрема за ручак и ручак

14:30 - 17:00

игра и организоване активности и испраћај деце

Програм реализује медицинска сестра – васпитач и васпитач.
Медицинска сестра – васпитач од 6 :00 до 12 :00 сати.
Васпитач од 6 :00 до 12 :00 и од 11 :00 до 17 :00 сати.
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Скраћени боравак у трајању од 3 сата дневног боравка деце
15.00

пријем деце

15.00 - 17.00

активности на реализацији васпитно-бразовног програма

17.00 - 17.30

припрема за ужину и ужина

17.30 - 18.00

комбиноване активности

18.00

одлазак деце
Програм реализује васпитач од 15 :00 до 18 :00 сати.
Вртић «Невен»
Целодневни боравак
Узраст од 3 године до 4 године
6.00 – 8.00

пријем деце, јутарње окупљање, организоване активности, игра и подела
деце по групама

8.00 – 8.30

припрема за доручак и доручак

8.30 – 11:00

активности на реализацији програма васпитно образовног рада (у
затвореном и отвореном простору)

11:00– 11:30

припрема за ужину и ужина

11.30 – 13.00

приппрема за одмор и одмор (одмор планирати флексибилно у зависности
од потреба детета)

13.00 – 13.30

устајање, припрема за ручак

13.30 – 14:00

ручак

14:00 - 17:00

игра и организоване активности и испраћај деце
Узраст од 4 године до 6,5 година

6.00 – 8.00

пријем деце, јутарње окупљање, организоване активности, игра и подела
деце по групама

8.00 – 8.15

јутарње вежбање

8.15 – 8.45

припрема за доручак и доручак

8.45 – 11:00

активности на реализацији програма васпитно образовног рада (у
затвореном и отвореном простору)

11:15– 11:45

припрема за ужину и ужина

11.45 – 13.45

активности у малим групама са рекреативним паузама (одмор планирати
индивидуално)

13.45 – 14:30

припрема за ручак и ручак

14:30 - 17:00

игра и организоване активности и испраћај деце

Програм реализује медицинска сестра – васпитач и васпитач.
Медицинска сестра – васпитач од 6 :00 до 12 :00 сати .
Васпитач од 6 :00 до 12 :00 и од 11 :00 до 17 :00 сати.
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Припремни предшколски програм - полудневни - 4 сата боравка деце
Узраст од 5,5 година до 6,5 година
Преподневна смена

Поподневна смена

7.30 - 8.00

13.00 - 13.30

долазак, окупљање деце, комбиноване активности

8.00 - 8.30

13.30 - 14.00

изборне активности

8.30- 10.15

14.00 - 15.45

васпитно-образовне активности са рекреативним паузама

10.15 - 10.45

15.45 - 16.15

ужина

10.45 - 12.00

16.15 - 17.30

комбиноване игре

12.00

17.30

одлазак деце

Програм реализује васпитач од 8 :00 до 12 :00 и од 13 :30 до 17 :30 сати.

Вртић «Првомајски цвет»
Целодневни боравак
Преподневна смена
Узраст од 6 месеци до 3 године
6.00 – 8.00

пријем деце, јутарње окупљање, организоване активности, игра и подела
деце по групама

8.00 – 8.30

припрема за доручак и доручак

8.30 – 10:30

активности на реализацији програма васпитно образовног рада (у
затвореном и отвореном простору)

10.30– 10.45

припрема за ужину

10:45 – 11:15

ужина

11.15 – 13.00

приппрема за одмор и одмор (одмор планирати флексибилно у зависности
од потреба детета)

13.00 – 13.30

устајање, припрема за ручак

13.30 – 14:00

ручак

14:00 - 17:00

игра и организоване активности и испраћај деце
Узраст од 3 године до 4 године

6.00 – 8.00

пријем деце, јутарње окупљање, организоване активности, игра и подела
деце по групама

8.00 – 8.30

припрема за доручак и доручак

8.30 – 11:00

активности на реализацији програма васпитно образовног рада (у
затвореном и отвореном простору)

11:00– 11:30

припрема за ужину и ужина

11.30 – 13.00

приппрема за одмор и одмор (одмор планирати флексибилно у зависности
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од потреба детета)
13.00 – 13.30

устајање, припрема за ручак

13.30 – 14:00

ручак

14:00 - 17:00

игра и организоване активности и испраћај деце
Узраст од 4 године до 6,5 година

6.00 – 8.00

пријем деце, јутарње окупљање, организоване активности, игра и подела
деце по групама

8.00 – 8.15

јутарње вежбање

8.15 – 8.45

припрема за доручак и доручак

8.45 – 11:00

активности на реализацији програма васпитно образовног рада (у
затвореном и отвореном простору)

11:15– 11:45

припрема за ужину и ужина

11.45 – 13.45

активности у малим групама са рекреативним паузама (одмор планирати
индивидуално)

13.45 – 14:30

припрема за ручак и ручак

14:30 - 17:00

игра и организоване активности и испраћај деце

Поподневна смена
Узраст од 12 месеци до 6,5 година
11:30 - 13.30

пријем деце и организован васпитно-образовни рад у мањим групама

13:30 – 14:30

припрема за ручак и ручак

14:30 – 16:00

припрема за одмор и одмор у зависности од потреба детета

16:00 – 16:30

припрема за ужину и ужина

16:30 – 19:30

реализација васпитно-образовних активности

19:30 – 20:00

припрема за вечеру и вечера

20.00- 22.30

слободна игра и испраћај деце

Програм реализује медицинска сестра – васпитач и васпитач.
Медицинска сестра – васпитач од 6 :00 до 12 :оо сати.
Васпитач од 6 :00 до 12 :00 и 11 :00 до 17 :00 сати – прва смена
од 11 :30 до 17 :30 и од 16 :30 до 22 :30 сата -друга смена

Припремни предшколски програм (полудневни )
Узраст од 5,5 година до 6,5 година
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Преподневна смена

Поподневна смена

7.30 - 8.00

13.00 - 13.30

долазак, окупљање деце, комбиноване активности

8.00 - 8.30

13.30 - 14.00

изборне активности

8.30- 10.15

14.00 - 15.45

васпитно-образовне активности са рекреативним паузама

10.15 - 10.45

15.45 - 16.15

ужина

10.45 - 12.00

16.15 - 17.30

комбиноване игре

12.00

17.30

одлазак кући

Програм реализује васпитач од 8 :00 до 12 :00

и од 13 :30 до 17 :30 сати.

Вртић «Змај»
Припремни предшколски програм -полудневни – 4 сата боравка деце
Узраст од 5,5 година до 6,5 година
Преподневна смена

Поподневна смена

7.30 - 8.00

13.00 - 13.30

долазак, окупљање деце, комбиноване активности

8.00 - 8.30

13.30 - 14.00

изборне активности

8.30- 10.15

14.00 - 15.45

васпитно-образовне активности са рекреативним паузама

10.15 - 10.45

15.45 - 16.15

ужина

10.45 - 12.00

16.15 - 17.30

комбиноване игре

12.00

17:30

одлазак кући

Програм реализује васпитач од 8 :00 до 12 :00 и од 13 :30 до 17 :30 сати.
Групе ППП у сеоским насељима
Припремни предшколски програм -полудневни -4 сата боравка деце
Преподневна смена
7.30 - 8.00

долазак, окупљање деце, комбиноване активности

8.00 - 8.30

изборне активности

8.30- 10.15

васпитно-образовне активности са рекреативним паузама

10.15 - 10.45

ужина

10.45 - 12.00

комбиноване игре

12:00

одлазак кући

Програм реализује васпитач од 8 :00 до 12 :00 сати.
Групе скраћеног боравка од другог полугођа мењају дане у којима раде, тако да све имају
исти број радних сати у току радне године.
Рад болничке групе биће организован у зависности од потреба и узраста деце на болничком
лечењу, а одвија се у поподневним часовима од 13.00 - 18.00 часова.
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Одмор и рекреација
Установа организује зимски и летњи боравак деце у природи, у оквиру којег се организује
васпитно-образовни рад, здравствена заштита и спортско – рекреативни садржај за предшколску децу.
Зимовања, летовања и једнодневне излете Установа реализује у сарадњи са Саветом родитеља
Установе.

Педагошка норма васпитно-образовног особља

На основу чл. 136. и чл. 137. Закона о основама система образовања и васпитања одређује се
следећа структура и распоред обавеза у оквиру четрдесеточасовне радне недеље :

Структура и распоред обавеза у оквиру радне недеље за медицинску сестру васпитача
Педагошка норма (непосредни рад)
30 сати
Припреме и планирање
2 сата
Вођење педагошке документације
1 сат
Рад у стручним органима
1 сат
Стручно усавршавање
1 сат
Сарадња са родитељима
2 сата
Сарадња са локалном заједницом
1 сат
Културна и јавна делатност
1 сат
Праћење и документовање развој и напредовање 1 сат
детета (и/или израда ИОП-а)
Укупно
40 сати
Структура и распоред обавеза у оквиру радне недеље за васпитача у целодневном боравку
Педагошка норма (непосредни рад)
30 сати
Припреме и планирање
2 сата
Вођење педагошке документације
1 сат
Рад у стручним органима
1 сат
Стручно усавршавање
2 сата
Сарадња са родитељима
1 сат
Сарадња са локалном заједницом
1 сат
Културна и јавна делатност
1 сат
Праћење и документовање развој и напредовање 1 сат
детета (и/или израда ИОП-а)
Укупно
40 сати
Структура и распоред обавеза у оквиру радне недеље за васпитача у полудневном боравку
Педагошка норма (непосредни рад)
20 сати
Пријем и испраћај деце
5 сати
Припреме и планирање
4 сата
Вођење педагошке документације
2 сат
Рад у стручним органима
1 сат
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Стручно усавршавање
2 сат
Сарадња са родитељима
2 сата
Сарадња са основном школом
1 сат
Сарадња са локалном заједницом
1 сат
Културна и јавна делатност
1 сат
Праћење и документовање развој и напредовање 1 сат
детета (и/или израда ИОП-а)
Укупно
40 сати

Структура и распоред обавеза у оквиру радне недеље за стручног сарадника
Педагошка норма (непосредни рад са децом – праћење и 30 сати
усмеравање развоја деце и остваривања програма неге и васпитно
образовног рада; – саветодавно-инструктивни рад, рад са
васпитачима и медицинским сестрама и другим сарадницима)
Припрема, планирање, програмирање, вођење педагошке 4 сати
документације и евалуација
Рад у стручним органима и тимовима
1 сат
Рад на стручном усавршавању васпитног особља
Стручно усавршавање
1 сат
Сарадња са родитељима
1 сат
Сарадњ са локалном заједницом
1 сат
Сарадња са институцијама у оквиру система образовања
1 сат
Креирање и реализација ИОП-а, праћење процеса, исхода и 1 сат
његово вредновање
Укупно
40 сати

ЗАДАЦИ НА УНАПРЕЂИВАЊУ УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
Редни Назив
бриј објекта
1

ЛАНЕ

Врста радова

Динамика
извођења

-Замена столарије у холу и свих унутрашњих врата

2014/2015

-Санирање санитарних чворова
-ПВЦ под у радним собама ППП, јасленој групи и гардероби
-Кречење хола
-Кречење фасаде
-Завесе за прозоре у радним собама
-Пресвлачење ризичних бетонских стубова у јасленој групи гуменом
облогом
-Лимени потпрозорци на свим прозорима
-Расвета са неонским сијалицама у целом објекту
-Мини линије
2

БАМБИ

-Замена улазних врата

2014/2015
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-Додатни радијатори
-Преправка инсталације ради премештања машине за суђе на спрат
-Клима уређаји за 4 канцеларије
-Усисивач
-Стазе за купатила

3

ЗМАЈ

-Санирање санитарних чворова

2014/2015

-Замена столарије улазних врата и застакљених површина у
гардеробама
-Набавка 60 столичица за децу
-Набавка музичких линија за радне собе и за хол
4

НЕВЕН

-Замена столарије у целом објекту

2014/2015

-Преградни параван за тријажу
-Столичице за децу 30 комада
-Поправка косачице
-Телефон
5

Црвенкапа -Реновирање купатила и зида у купатилу

2014/2015

-Реинсталација мреже за грејање
-Замена котла за грејање
-Неонке у холивима и радним собама
-Столичице за децу 30 комада
-Столице 10 комада
-Моторна косачица
-Моторни тример
-Бојлер од 80 л
6

Првомајски -Санирање олука на објекту
цвет
-Санирање водоводне и електро мреже

2014/2015

-Реновирање дечијих вц и постављање пултова
-Замена улазних врата
-Кречење радних соба
-Замена стакала на појединим собама
-Реновирање терасе на спрату и у приземљу и велике терасе на
спрату
-Набавка дечијих справа за двориште
-Столичице за децу
-Столице за васпитаче
7

Васпитне
групе у

Текуће одржавање

2014/2015
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сеоским
насељима
8

Остала
сеоска
насеља

Текуће одржавање

2014/2015

9

Болничка
група

Текуће одржавање

2014/15

10

Стручни
-Кречење канцеларија уз претходно санирање влаге у канцеларији
сарадници и педагога
сарадници -Постављање ламината

Током
2014/2015

-Канцеларијски намештај : 4 канцеларијске столице ( логопед, психолог,
сарадник за исхрану деце, сарадник за ПЗЗ ), 2 канцеларијска стола (
логопед, сарадник за исхрану деце ), полица ( логопед ), ормар (
сарадник за исхрану деце ),
-Рачунари ( логопед, сарадник за ПЗЗ, веза на интернет
-Информатички програм за потребе сарадника за исхрану деце

11

Управа

-Канцеларијски сто 3 ком

2014/2015

-Канцеларијске столице 3 ком
-Полица
12

Кухиња

-Расхладна комора за чување меса

2014/2015

-Климатизација централне кухиње
-Машина за љуштење кромпира
Туш за испирање посуђа
-Сервир колица
-Ормар за одлагање посуђа у централној кухињи
13

Остало -Машина за прање веша 20 - 25 кг
-Машина за сушење веша 20 - 25 кг
ЗАДАЦИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ОСНОВА ПРОГРАМА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА

Васпитно-образовни рад ће се реализовати у складу са Правилником о општим Основама
предшколског програма који садржи три међусобно повезане целине:
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1. Основе програма неге и васпитања деце узраста од шест месеци до три године;
2 Основе програма васпитања и образовања деце узраста од три године до укључивања у програм
припреме за школу;
3. Припремни предшколски програм.
Планирање васпитно образовног рада базираће се и на Предшколском прораму и Развојном плану
Установе. Уважаваће се приоритети засновани на сталном преиспитивању педагошке праксе
путем
самовредновања и вредновања рада. У раду са децом уважаваће се њихове потребе, могућнодсти и
интересовања, као и потребе и предлози родитеља.
До јануара 2014. године реализује се Развојни план Установе усвојен за период од 2014 до 2018
године. Доминантна кључна област на којој ћемо радити у радној 2014/15. години, биће подршка деци и
породици. У радној 2014/15 години ће се у оквиру реализације новог Развојног плана, интензивирати рад на
анализи досадашње сарадње са родитељима, едукацији васпитно образовног особља (развијањем
компетенција за саветодавни рад са родитељима) и радити на унапређивању квалитета сарадње преко
„Отворених врата“ за родитеље.
Такође ће се реализовати: Програм самовредновања, Програм заштите деце од насиља, злостављања
и занемаривања и Програм инклузије.
У целини или по елементима биће заступљени и посебни програми за које се васпитно
образовно особље едуковало на семинарима: МЕНСА - НТЦ систем учења, Индивидуализација – одговор на
аутентичне могућности и потребе деце, Вртић као база емоционалне сигурности – јачање капацитета за социо
- емоционални развој детета, Индивидуални програми подршке за децу са развојним сметњама, Моћ речи комуникативна употреба говора, „Функционална сарадња са родитељима“, „Подршка дечјем развоју и
напредовању кроз индивидуализовани приступ са децом предшколског узраста“, Здрави стилови живота –
одговорно живљење, „Развијање основа програма предшколског васпитања и образовања“ у оквиру пројекта
ИМПРЕС ...

Циљеви васпитно - образовног рада


Стварање боље и подстицајније средине за учење и развој;



Холистички приступ у раду са децом;



Благовремено и боље осмишљен програм адаптације деце на нову средину;



Богаћење и подстицање дечјег развоја и напредовања кроз социјални, емоционални, физички и
интелектуални развој;



Подршка породици, отвореност према породици и друштвеној средини;



Неговање ненасилне комуникације и толеранције;



Стварање услова за испољавање дечје креативности и стваралаштва;



Неговање традиционалних вредности;



Развијање свести о значају заштите и очувања природне и друштвене средине.
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Специфичности на нивоу Установе, сваког вртића као и потребе, интересовања и могућности групе и
појединаца, одредиће у великој мери планирање, праћење и евалуацију рада на индивидуалном плану, на
плану тимова, вртића и Установе.
Један од задатака Установе биће да обезбеди распоред ритма живљења у вртићу којим се стварају услови
за јачање и заштиту дечјег организма, за оптималан физички и психички развој, усвајање потребних навика и
формирање задовољног и радосног детета. Максималан напор биће улаган да се помогне деци која први пут
долазе у вртић да превазиђу тешкоће које проузрокује излазак из породичне средине и успоставе одговарајући
социо-емоционални однос са вршњацима и одраслим особама у колективу.
Након примене новог плана адаптације деце на вртић, рађена је евалуација његових ефекта и у складу
са резутатима анализе дат је предлог овогодишњег плана адаптације. Предлог је допуњен појачаном
едукацијом родитеља на ову тему као и планом примене нове скале процене адаптираности сваког
појединачног детета. План адаптације ће обухватити:
1. Родитељски састанак са родитељима новоуписане деце на целодневном боравку крајем јуна и
упознавање родитеља са: организацијом рада Установе и вртића, адаптацијом деце, распоредом
дневних активности и програмом сарадње са породицом.
2. Попуњавање упитника о детету;
3. Примена нове скале за процену адаптираности сваког појединачног детета;
4. Претходно упознавање и дружење са новоуписаном децом у дворишту вртића и реализација луткарске
представе (вртић „Црвенкапа“);
5. Стварање позитивне атмосфере код доласка и пријема детета – адекватно уређење простора, избор
музике, играчака...;
6. Неће бити наглог прекидања навика стечених у породици, већ ће то ићи постепено уз активно
укључивање родитеља као партнера;
7. Детету ће бити омогућено да донесе у вртић омиљену играчку;
8.

показивање разумевања за потребе детета да одреагују своју напетост као и за потребе родитеља да
добију све потребне информације о детету и осете се сигурнијим чиме ће се јачати њихово поверење у
васпитаче и вртић:

9. Флексибилност у пријему и постепено продужавање боравка у колективу (искључиво у договору са
родитељима).Детету дати онолико времена колико је њему потребно да прихвати нову средину;
(Адаптираним дететом сматрамо дете које радо долази у вртић, слободно и спонтано изражава своја
осећања, мисли и способности;)
10. Боравак родитеља са дететом у групи на иницијативу родитеља, васпитача и стручног сарадника.
11. Водиће се рачуна да полазак детета у вртић буде планиран почетком а не крајем недеље.
Планирање васпитно-образовног рада је условљено бројним факторима. Један од њих је и простор који
треба да буде тако структуриран да подстиче развој унутрашње мотивације, учење кроз игру и истраживачки
приступ. У том циљу радиће се на формирању нових центара интересовања, њиховом допуњавању и мењању
у складу са потребама деце. Сваки вртић ће се опредељивати за модел рада у зависности од потреба деце и
родитеља, искуства и вредносних орјентација васпитача, броја васпитних група, броја деце и модела
организовања (целодневни, полудневни и скраћени боравак ).
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Програм неге и васпитања деце узраста до три године

У радној 2014/15. години у Установи ће се са децом јасленог узрста радити у 5 васпитних
група. У вртићу „Лане“радиће се у две васпитне групе: са децом узраста од 12 до 24 месеца и од 24 месеци
до 3 године. У вртићу „Првомајски цвет“ радиће се са децом од 6 месеци до 3 године. У вртићу
„Црвенкапа“ „Невен“ и „Бамби“ радиће се у мешовитој јасленој групи са децом узраста од 12 месеци до 3
године
Програм неге и васпитног рада са децом до 3 године реализоваће медициске сестре- васпитачи и
васпитачи.
Полазну основу у планирању рада са децом представљаће: Основе програма неге и васпитања деце
узраста од 6 месеци до 3 године, Преглед основних прекретница у менталном развоју деце предшколског
узраста и снимак васпитне групе и сваког појединог детета.
Општи циљ васпитног рада биће стварање повољне и подстицајне васпитне средине за дечји
развој, у којој ће она кроз игру, активно стицати искуства откривајући себе и своју околину.
Основни задаци неге и васпитног рада биће:


Успешна адаптација деце.


Очување и унапређивање
здравствене заштите.


здравља

деце

кроз

активности

превентивно

Неговање, подстицање и оплемењивање развоја детета у свим аспектима


Стварање повољне социо емоционалне климе и структуирање васпитне средине
која задовољава потребе и мотивише дете.
На овом узрасту је веома важан приступ у периоду адаптације детета на вртић. Као и предходних
и у радној 2014/15 години посебна пажња биће посвећена примени адаптационих мера у циљу
побољшања квалитета интеракција које се детету нуде у новој и за њега непознатој средини. Задатак
медицинске сестре васпитача биће да препозна кључне карактеристике афективне везаности, знаке
несигурности и индивидуалне разлике деце и да у складу са тим планира укњучивање родитеља у рад
групе и примену предложених адаптационих мера. Циљ је да вртић буде сигурна база за дете што
предвиђа његову бољу социјализацију.
Поље рада медицинске сестре обухватиће функционалне игре, игре сарадње и решавања конфликта,
истраживачке игре, моторичке активности, сензорно- перцептивне активности, интелектуалне активности,
графичко-ликовне активности, музичко-ритмичке активности, језичке активности и игре драматизације.
Васпитни циљеви оствариваће се кроз низ спонтаних животних ситуација, при чему се могу користити
различита средства и материјали.
У оквиру праћења дечијег раста и развоја, као основе за планирање и евалуацију програма неге и
васпитног рада користиће се ''текуће белешке'', анегдотска посматрања, и скале процене. У вртићима Црвекапа
и Првомајски цвет“ наставиће се са израдом портфолиа детета. На основу њихових искустава започећемо са
израдом портфолиа и у осталим вртићима. Почећемо са применом скале ПСАДВ (Адаптација детета), која ће
нам дати повратне информације о ефикасности нових адаптационих мера. Подаци о детету на основу процене
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путем скале биће коришћени у вертикалној размени података о деци на прелазу из јаслене у млађу васпитну
групу.
У оквиру поштовања индивидуалних особености детета, а полазећи од стручних знања из области
медицине, психологије, педагогије, дијететике, наставиће се са праћењем прилагођавања распореда дневних
активности психофизиолошким карактеристикама узраста, потребама детета и породице.
Медицинске сестре-васпитачи ће, поред тога, што су организатори, реализатори, координатори и
евалуатори своје праксе, бити и креатори програма. Опште основе програма васпитног рада са децом узраста
до три године, као и посебни програми, представљаће само полазиште за њихову даљу, креативну разраду.
Програмски садржаји ће бити планирани у зависности од карактеристика деце узраста до три године,
карактеристика доминантног али и наредног развојног интервала као и специфичности васпитне групе и
сваког појединог детета. План ће садржати предлоге за васпитне акције са очекиваним ефектима. Анализа
ефеката биће сагледана кроз недељну и тромесечну евалуацију а по потреби и дневну. Радиће се тематски, по
аспектима развоја. Избор тема ће зависити од дате анализе, уочених интересовања, потреба и могућности
деце. Заступљенији ће бити индивидуални рад и рад у малим групама. Индивидуализовани приступ омогућиће
укључивање сваког детета у складу са његовим способностима и потребама и требало би да буде
документован у радној књизи.

Узраст од 3 до 5,5 година
Програм васпитања и образовања деце узраста од три године до укључивања у програм
припреме за школу;
Целодневни и скраћени боравак
Вртић

Планирање

Целодневни боравак
(број група)

Број деце

Скраћени боравак
(број група)

Број
деце

Лане

Модел А

6

173

2

50

Бамби

Модел А

2

57+10=67

/

Црвенкапа

Модел Б

3

86

2

Првомајски цвет

Модел Б

3

49+24=73

/

Невен

Модел Б

3

85

/

17

484

4

Узраст 3 -5,5 године

Број група 21

53

103

Број деце 587

У васпитној групи васпитач је креатор програма. Годишња програмска орјентација васпитачима су
Основе програма предшколског васпитања и образовања. У програмирању се водимо дететом, његовим
интересовањима, потребама, животним ситуацијама, животним проблемима, актуелностима...
Програмиране активности треба да одговарају сваком кораку развоја детета и да га покрећу у правцу зоне
наредног развоја. Да би се обезбедио развој укупних потенцијала детета и напредовање у свим аспектима
биће заступљена комбинација различитих активности.
Програмску основу васпитно-образовног рада чине: физичко-сензорни развој;
емоционални и духовни развој; когнитивни развој; развој комуникације и стваралаштва.
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социо-

Васпитно-образовни програм планира се, реализује и прати на нивоу групе, на нивоу тима (више
група), на нивоу вртића и на нивоу установе како би у складу са карактеристикама вртића био аутентично
место живљења, учења, игре, раста и развоја детета. У складу са Основама програма васпитачи ће
планирати рад са децом по темама, а у Втићу Црвенкапа и по пројектима.
Планирање педагошког рада ће бити континуиран процес и одвијаће се на три нивоа: на нивоу групе,
мање групе и нивоу индивидуалног детета. Након испитивања развојних могућности деце и
специфичности групе радиће се оперативни планови, бирати циљеви и задаци као и садржаји рада.
Васпитач који је креатор и истраживач сопствене праксе дневно ће планирати већи број садржаја и
активности како би деци пружио могућност избора. Индивидуални рад и рад у малим групама
доминираће у односу на фронтални рад. Специфичности сваког вртића одредиће планирање, праћење и
евалуацију рада.
Приликом планирања приоритетних васпитно-образовних задатака и садржаја ове радне године
посебно ће се радити на следећим програмима и активностима:
 Програм: „Подршка дечјем развоју и напредовању кроз индивидуализован приступ са децом
предшколског узраста“ чији су циљеви: индивидуализовани приступ и индивидуални рад; уочавање и
идентификовање индивидуалних разлика међу децом и начин планирања вспитно-образовног рада у
складу са тим; откривање и примена нових приступа и стратегија индивидуализованог рада са децом
и препознавање и јачање улоге родитеља у давању подршке за индивидуализовани рад са децом.
 Програм сарадње са породицом «Функционална сарадња са родитељима» чији су циљеви:
остваривање функционалне сарадње са породицом; већа партиципација родитеља у организацији
живота и рада вртића и поспешивање размене информација о деци.
 Програм адаптације деце уз тимски рад и активно укључивање родитеља и имплементација
програма „Вртић као база емоционалне сигурности – јачање капацитета за социо емоционални развој
детета“. Основни принципи су: припрема свих учесника адаптације, партнерски однос родитеља и
васпитача/сестара, поступност у прихватању ритма дана, у очекивањима од детета, формирању
навика... и учешће родитеља у активностима групе.
 Индивидуализација подстицања развоја детета - поштовање индивидуалних специфичности
детета у свим областима рада, уз имплементацију програма «Индивидуализација – одговор на
аутентичне потребе и могућности детета»;
 Програм подстицања говора код деце предшколског узраста на основу програма „Моћ речи комуникативна употреба говора“.
 Инклузија и рад са децом са посебним потребама у редовним васпитним групама кроз тимски рад
стручних сарадника, васпитача, родитеља и одговарајућих стручњака као и у оквиру посебног
програма «Индивидуални програми подршке за децу са развојним сметњама»;
 Правилно усмеравање дечје активности и подстицање целокупног развоја дететових потенцијала
и специфичних талената кроз имплементацију програма «МЕНСА – НТЦ систем учења – први део
предшколски узраст»;
 Подстицање правилног односа према животним вредностима и одговорног живљења кроз
имплементацију идеја програма «Здрави стилови живота».
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 Педагошко обликовање простора за игру и учење кроз осмишљавање центара интересовања чиме
би се подстицала и усмеравала активност деце;
 Истраживање сопствене васпитно-образовне праксе (самовредновање и израда пројеката) на
основу сазнања стечених едукацијом путем акредитованих програма (као наставак супервизије);

Припремни предшколски програм
Припремни предшколски програм је део обавезног васпитања и образовања и односи се на
децу која ће у септембру имати између 5,5 и 6,5 година.
Вртић

Планирање

Целодневни боравак
(број група)

Полудневни боравак
четворочасовни програм
(број група)

Број деце

Лане

Модел А

2

/

51

Бамби

Модел А

1 мешовита

13

Црвенкапа

Модел Б

1

31

Невен

Модел Б

3

71

Змај

Модел Б

6

132

Првомајки цвет

Модел Б

3

10 + 59 = 69

Васпитне групе
у селима

Модел Б

3

25

1мешовита

У опсталим селима (13) програм припреме за школу реализоваће се у одељењима
основних школа, реализоваће га учитељи уз помоћ васпитача
Σ

3+2=5

15

21
413

ППП реализоваће се у 20 васпитних група а обухватиће 413

Припремни предшколски програм се остварује у складу са Општим основама предшколског
васпитаља и образовања. Укључивање све деце у припремни предшколски програм има компензаторску
функцију. На тај начин се свој деци обезбеђују услови за проширивање и сређивање социјалног и
сазнајног искуства чиме се ублажавају социо – културне разлике и обезбеђује донекле подједнак старт
за полазак у школу. Програм представља и допуну породичном васпитању. Отворен је за потребе детета и
породице.
Програм припреме деце за школу, као систем активности, садржаја и посебних методичких поступака
треба да обезбеди постизање интелектуалне, социјалне, емоционалне и мотивационе готовости за школу
уз подстицање радозналости и интересовања за школски начин учења.
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Циљеви предшколског васпитања и образовања су: Откривање и упознавање самог себе; Развијање
односа и стицање искустава и сазнања о другим људима; Санзавање околног света и развијање начина
деловања на свет – дете упознаје и открива својства и одлике предмета и појава на основу соопствене
активности.
У години пред полазак у школу задаци васпитно – образовног рада су: подстицање
осамостаљивања детета, јачање социо емиционалне компетенције, пружање подршке сазнајном развоју,
неговање радозналости, подстицање креативности и уважавања индивидуалности и пружање подршке
физичком развоју.
Орјентација за развијање и грађење аутентичног програма на нивоу сваке групе је у Оновама
програма васпитно образовног рада. Планови рада дефинисаће се кроз теме уз могућност продужетка
рада на једној теми, уколико дечје интересовање то захтева. Теме од којих ће се поћи дефинисаће
васпитачи да би деци понудили животна знања и вештине, али и повезаност са променама у природи,
живој и неживој коју деца свакако запажају, теже да разумеју и истраже. У Вртићу Црвенкапа поред
планирања по темама планираће се и по пројектима.
Припремни предшколски програм доприноси целовитом развоју детета стварањем услова и
подстицаја који ће омогућити да свако дете развија своје способности и особине личности, проширује
своја искуства, богати сазнања о себи, другим људима и свету око себе, као основе за стицање нових
облика учења.
Развијање програма по Моделу А дато је кроз аспекте развоја, услове које је потребно стварати за
дечји развој и садржаје који су за то препоручљиви.
 Социо емоционални развој: самосазнавање; опажање и разумевање других; схватање односа
међу људима; прихватање себе као члана групе; разумевање социјалних појава; уочавање и решавање
проблема у социјалном контексту.
 Сазнајни развој: знање и разумевање света (разликовање живог од неживог; човек као
припадник друштва; биљни свет; животињски свет; природне појаве; заштита и очување животне
средине); говор и комуникација (развој комуникативних способности – култура практичног
комуницирања, култура усменог изражавања, слушање и развијање интересовања и увођења у свет
писане речи – појам речи и делова речи, вежбе артикулације, тумачење разноврсних текстова, графомоторичке вежбе, вежбање говорно-стваралачких способности, медијска писменост.)
 Почетно математичко образовање: опажање и схватање простора и просторних односа; логичке
операције на конкретним предметима и појавама – формирање појма скуп, изграђивање појма броја,
развијање појма геометријских облика у равни и простору; мере и мерење; временске односе.
 Физички развој: физички развој, развој опажања и јачање здравља и одржавање хигијене.
 Изражајни и естетски развој: ликовни израз детета – цртање, сликање, вајање, рад различитим
материјалима, елементи графике, активности елемената естетског доживљаја, ликовна радионица;
музичко васпитање – слушање музике, певање, свирање, плесне активности; драмски израз детета.
У васпитно-образовном раду полазимо: систематског посматрања и праћења дечјег раста и развоја уз
примену одговарајућих техника рада; индивидуализације у раду; савремених облика рада; нових метода
рада (експериментисање, истраживање, манипулацију предметима и класификацију, решавање проблема,
учење кроз игру, стваралачке активности, уочавање логичких последица); већу усмереност на процес
него на продукт рада; самостално одлучивање деце и сл.
Васпитно - образовни циљеви припремног предшкослког програма по Моделу Б су веома високи и
бројни, а васпитачи разрађују оне који су у складу са могућностима и индивидуалним карактеристикама
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деце коју они припремају за школу. Постизање зрелости детета оствариваће се применом посебних
поступака кроз пажљиво бирање садржаја и активности из следећих области:
 Развој говора: неговање говорне културе; богаћење дечјег речника и неговање граматички
правилног говора; вербално изражавање и комуникација; монолошки говор и причање; упознавање са
дечјом књижевношћу и говорне игре.
 Припрема за почетно читање и писање.
 Развој математичких појмова: положај у простору; кретање кроз простор; поређење и
процењивање; области, линије, тачке; облици; образовање скупова; бројање и скупови и временско
сазнање.
 Упознавање природне и друштвене средине: живи свет; свет животиња; биљни свет; човек као
припадник живог света; човек као друштвено биће; рад људи; заштита животне средине; материјални
свет; саобраћајно васпитање.
 Физичко васпитање: физички развој; развој опажања; јачање здравља и одржавање хигијене.
 Ликовно васпитање: цртање; сликање; пластично обликовање; естетско доживљавање и
процењивање.
 Музичко васпитање: слушање музике; певање; свирање; плесне активности.
Приликом планирања и програмирања васпитно-образовног рада програмске садржаје треба што
више тематски повезивати и прожимати, због рационализације, потребе изграђивања целовитог схватања
стварности у којој дете живи. Важно је повезивање дечјег личног искуства са свим врстама сазнања које
стиче у вртићу.
У планирању и програмирању васпитно образовног рада посебна пажња биће усмерена ка:
 Структуирању физичке средине: организовање простора тако да омогући игре и активности у
малим групама и индивидуално; разврставање дидактичког материјала тако да подстиче децу на
различите активности и нуди могућност избора; варирање средстава у погледу сложености; јасна
издвојеност центара и класификован и означен материјал; додавање нових центара и допуњавање
постојећих по потреби.
 Структурисању социјалне средине: стварање услова за размену међу децом; креирање
позитивне атмосфере у групи; партнерско учешће васпитача у активностима деце и промовисање
односа сарадње сопственим примером.
 Вредновању и самовредновању васпитно-образовног рада у циљу праћења развоја и
напредовања деце, планирања рада, сагледавања остварености циљева и развијања програма у
целини.
 Активном учешћу родитеља у планирању, реализацији и евалуацији васпитно-образовног рада
као и у свим другим облицима сарадње са родитељима;
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 Потпунијем документовању дечјег учења и развоја кроз прикупљање података о процесу
васпитно-образовног рада..
 Педагошко обликовање простора за игру и учење кроз осмишљавање центара интересовања чиме
би се подстицала и усмеравала активност деце;
 Истраживање сопствене васпитно-образовне праксе (самовредновање и израда пројеката) на
основу сазнања стечених едукацијом путем акредитованих програма (као наставак супервизије);
Приликом планирања приоритетних васпитно-образовних задатака и садржаја посебно ће се радити
на следећим програмима и активностима: Програм: „Подршка дечјем развоју и напредовању кроз
индивидуализован приступ са децом предшколског узраста“; Програм сарадње са породицом
«Функционална сарадња са родитељима; Индивидуализација подстицања развоја детета «Индивидуализација – одговор на аутентичне потребе и могућности детета»; Програм подстицања говора
код деце предшколског узраста на основу програма „Моћ речи - комуникативна употреба говора“;
«МЕНСА – НТЦ систем учења – први део предшколски узраст»; Подстицање правилног односа према
животним вредностима и одговорног живљења кроз имплементацију идеја програма «Здрави стилови
живота»;

САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ
Установа тежи стварању отвореног васпитног система у коме су родитељи партнери васпитачима
у креирању васпитних поступака. Активности васпитача неће бити усмерена само према детету, већ ће
тежити најширем повезивању предшкослеке установе са породицом.
Да би постигли континуитет који треба сагледати из угла детета морамо усагласити поступке
Установе и породице; створити поверење и спремност за сарадњу између васпитача и родитеља; појачати
међусобно информисање о детету; стварати прилике за заједничко живљење, дружење и међусобно
упознавање; а садржаје рада у предшколској установи градићемо на ономе што је урађено у породици.
Родитељи ће се укључити у планирање и програмирање ове сарадње што ће омогућити да она буде
свеобухватнија, добровољна и са задовољством.
Ове године планирамо отварање Саветовалишта за родитеље на нивоу Установе са циљем да у
Установи створимо центар за размену педагошких, психолошких, дијететских, медицинских и других
искустава и јачамо родитељске компетенције, као и да стварамо нови поглед на васпитање и образовање.
У саветовалишту ћемо стварати прилике да родитељи упознају боље и објективније своју децу у
посебним условима, поредећи их са вршњацима. Биће прилике за сусрете родитеља и могућности да
помажући једни другима да решавају васпитне проблеме.
Теме разговора и облици рада ће зависити од уочених потреба и интересовања родитеља и могу
бити: васпитање деце у породици, неадекватни облици дечијег понашања, распоред рада у вртићу и
његово усклађивање са потребама деце и родитеља, формирање навика код деце, говорно-језички развој
деце, припрема деце за полазак у школу, шта читати детету, како одабрати добру играчку, проблем
адаптације, исхрана деце... Посебне теме ако се за њих укаже потреба: припремање деце за принову у
породици; проблеми понашања и навика, развојни проблеми; васпитање деце у непотпуним породицама,
превенције деформитета стопала, кичменог стуба итд.
Поред Саветовалишта за родитеље планирамо различите начине сарадње са родитељима:
обострано информисање (разговори, панои за обавештавање, писма и поруке, индивидуални разговори,
кућне посете, телефонски позиви); заједничко стицање знања (радионице, састанци, панел дискусије,
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предавања, радне групе, саветодавни рад); заједничко живљење (учешће родитеља у приредбама и
представама, излетима...).
Облици сарадње:


Родитељски састанци – са циљем упознавања родитеља са животом и радом вртића.
Тематски родитељски састанци у односу на васпитно-образовни рад, васпитање и
образовање детета. Теме које предлажу васпитачи су: Развијање радних навика, Припрема деце
за школу; Утицај медија на развој детета; Правила понашања у Вртићу, Адаптација деце; Сарадња
породице и вртића; Развојне карактеристике деце...



Индивидуални разговори



„Отворена врата“



Посете породици.



Радионице за родитеље: едукативне, стваралачке, социо-емоционалне, креативне... Предложене
су теме: Ово сам ја; Израда кутије за портфолио детета, Еколошка радионица; Породично стабло
и породични грб; Радионица новогодишњих жеља; Коћење јелке, Поклон за маму,



Писана комуникација са родитељима: огласне табле, књиге утисака, анкете, упитници,
брошуре, кутије за идеје и сугестије, кратка неформална писма, индивидуалне бележнице,
портфолио...



Учешће родитеља у раду са децом – у договору са васпитачем, сестром родитељ може да се
укључи као реализатор неких активности, као сарадник васпитачу у реализацији активности или
да пружи подршку детету у процесу адаптације, ако и у организацији различитих манифестација
и дешавања.



Заједничко живљење и дружење - организоваће се заједнички изласци: шетње, посете, излети.
Заједно ће се припремати и обележавати прославе и празници.

Планирају се групни и заједничке сусрети и активности, али и активности које васпитачи
планирају у зависности од карактеристика групе и потреба породице:


Јун – састанак са родитељима деце из сеоских насеља. Тема: Организација рада и План рада
ППП. Реализатори: стручни сарадници.



Јун – родитељски састанак за родитеље новоуписане деце на целодневном боравку. Теме:
Организација рада; Адаптација деце; Сарадња породице и вртића. Изабраће се чланови Савета
родитеља на нивоу група, вртића и на нивоу Установе као и представници родитеља за
чланове Управног одбора Установе. Реализатори: руководиоци вртића и васпиачи.



Септембар - у свим васпитним групама одржаће се родитељски састанци са темама:
Упознавање - могућности и очекиања породице. Васпитачи ће се упознати са основним
карактеристикама прородице (социјални, културни, економски, образовни статус...); родитељи ће
се упознати са циљевима и задацима васпитно-образовног процеса, планом рада и активностима
за текућу годину као и Програмом заштите деце и Правилима понашања у Установи.



Октобар –Теме састанака на нивоу васпитних група: Дечја права, Дечија недеља, Развојне
карактеристике узраста.



Новембар - децембар – Теме: Навике деце, Утицај медија на децу предшколског узраста, Дечја
игра и добра играчка... Оствариваће се договор око начина обележавања Нове Године, и
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божићних празника ; договор око реализације планираних активности за радну 2014 / 2015 :
зимовање, посета зоо врту, излети, летовање, еколошке активности .


Матр – април Теме: Како деца уче – примери рада са децом у вршњачкој групи; Породица и
породично васпитање; Припрема деце за полазак у школу.



Мај – јун - осврт на постигнуте резултате, посебно у припремању деце за школу.

Представници родитеља преко Савета родитеља и чланова Управног одбора биће активно
укључени у рад Установе и остваривање Годишњег програма рада. Успостављајући везу са осталим
факторима у друштвеној заједници, они ће учествовати у решавању проблема и доношењу одлука важних
за живот и рад Установе.

САРАДЊА СА ОСНОВНОМ ШКОЛОМ
Активност

Време
реализације

Носиоци

Састанак директора и стручних сарадника Установе и VIII
основних школа – реализација ППП у сеоским срединама
Општине Пирот

Директори , стручни сарадници и
председник Актива за развој ППП-а

Састанак учитеља 4. разреда и васпитача који реализују
ППП-ам

Актив за развој ППП-а

IX

Организација: Дечје недеље, Вукове недеље, Светског дана Током
доброте,
Савиндана,
Ускрса,
Међународног
дана године
толеранције, дочека Деда Мраза, Међународног дана детета,
Светског дана језика, Дана кућних љубимаца, Светског дана
вода...

Директори, стручни
Актив за развој ППП

Узајамно присуство разним облицима рада и дружење.

Током
године

Актив за ППП, стручни сарадници,
васпитачи, учитељи

Програми и представе за децу у вртићима и школама.

Током
године

Учитељи, васпитачи

Посете школским активностима и часовима.

Током
године

Учитељи, васпитачи

Посете активностима у вртићима

Током
године

Председник Актива
васпитачи, учитељи

Заједничко учешће у различитим културним и спортским
активностима

Током
године

Актив за ППП, стручни сарадници
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сарадници,

за

ППП,

Активности на отвореном простору поводом доласка јесени,
зиме, пролећа.

X, I, IV

Васпитачи и учитељи

Заједнички излети и посете.

X, IV

Васпитачи и учитељи

Заједничке активности на тему екологије „Чувари природе“.

III, IV, V

Васпитачи и учитељи

Заједничке
представе.

Током
године

Актив за ППП

Стручне размене стручних сарадника школа и ПУ

Током
године

Стручни сарадници

Стручна размена на састанцима учитеља и васпитача.

XII, I

Актив за ППП

Размена информација о дечијем развоју.

Током
године

Стручни сарадници и Актив за ППП

Родитељски састанци у школи за родитеље будућих правака.

XI, III, IV

Директори, Актив за ППП, Активи
учитеља

Представљање школа на различите начине.

Током
године

Основне школе и Школа за оснавно
и средње образовање „Младост“

игре,

прославе,

маскембали,

позоришне

САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

Организације и институције

Облици сарадње

Локална друштвена заједница

Задовољавање разноврсних потреба као и усавршавање основне и
пратеће делатности, али и њено ангажовање у уређењу дворишта и
игралишта, обезбеђивању сала за одржавање приредби, превоза итд

Друштво Пријатељи деце

Организација Дечије недеље, заједничке активности, јавни наступи на
медијима и завршна манифестација.

Дечја заштита

Организација Дечије недеље, пријем код преседника општине, посета
деци на болничком лечењу

Министарство
Школкоа управа

просвете

и Организација и евалуација рада

Филозофки факултети и Висока Практично припремање, стручно усавршавање будућих васпитача и
школа струковних студија за запосленог особља, заједнички пројекати, истраживања...
образовање васпитача у Пироту
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Културне институције

Посете и различите активности са институцијама: Музеј Понишавља,
Градска библиотека, и друге библиотеке, Галерија „Чедомир Крстић“ и
Галерија Музеја, штампарија, Дом културе, Салон књига и графике,
Народно позориште, Дом војске, Спортски центар...

Црква

Активности поводом Савиндана, Божића, Ускрса и других верских
празника.

Дом здравља и медицинские Едукаација деце, родитеља и васпитача из области здравља, хигијене и
службе:
педијатријска, превентиве.
стоматолошка,патронажна...
Завод за јавно здравље и служба Праћење здравственог стања радника. Праћење здравствене
социјалне медицине
исправности хране и
хигијенских услова у кухињи. Размена
информација о здравствено васпитном раду са децом.
Центар за социјални рад и Праћење социјалног стања и организовања хуманитарних акција.
хуманитарне
организације:
Црвени крст
Дом културе

Организација посета позоришним и биоскопским представама и
разних облика рада са децом.

Просветна,
културна, Учествовање у активностима удружења.
уметничка, спортска, еколошка
удружења и савези
Удружења за неговање традиције Посете, деце, упознавање са традицијом и старим занатима.
и старих заната
Представници разних професија Упознавање деце са различитим занимањима и професијама у оквиру
и занимања
редовног васпитно-образовног програма.
Привредне организације и јавне Посете радним организацијама и радним срединама.
установе
МУП, правосуђе

Организација и извођење акција од друштвеног интереса и јавних
манифестација; заштита деце.

Саобраћајни школски центар

Саобраћајно васпитање предшколаца

КУЛТУРНЕ И ЈАВНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
Садржај

Време реализације

Носиоци

Европска недеља мобилности

Септембар

Васпитачи, стручни сарадници, директор

Јесење свечаности

Септембар - октобар

Васпитачи

Дечја недеља

Прва недеља октобра

Васпитачи, стручни сарадници, директор

Светски дан чистих руку

Октобар

Васпитачи и медицинска сестра за ПЗЗ
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Светски дан хране

Октобар

Руководиоци вртића, васпитачи и
нутрициониста

Светски дан доброте

Новембар

Васпитачи и медицинске сестре

Вукова недеља

Новембар

Васпитачи

Учествовање у традициом конкурсу
«Железница очима детета»

Новембар

Васпитачи

Пошта

Децембар

Васпитачи

Зимске свечаности

Децембар - јануар

Руководиоци вртића, васпитачи

Дочек Нове године

Децембар

Руководиоци вртића, васпитачи

Божићне светковине

Јануар

Васпитачи

Свети Сава, Дан духовности

Јануар

Директор, руководиоци вртића,

Посета Сајму књига

Фебруар

Стручни сарадници, васпитачи

Дан кућних љубимаца

Фебруар

Васпитачи

Дружење са мајкама и бакама

Март

Васпитачи

Пролећне свечаности

Март - април

Руководиоци вртића, васпитачи

Учешће на фестивалу Музичког
стваралаштва деце и васпитача
«Цврчак» у Смедереву

Март

Васпитачи

Дан шале

1. април

Васпитачи

Светски дан воде

Април

Васпитачи

Дан планете Земље

Април

Васпитачи

Пролећне свечаности

Април-мај

Директор, руководиоци вртића,
васпитачи, медицинске сестре

Међународни дан породице

Мај

Директор, стручни сарадници,
васпитачи.

Обележавање Дана Вртића

Мај

Директор, стручни сарадници,
руководиоци вртића, васпитачи,
медицинске сестре

Недеља здравља уста и зуба

Мај

Васпитачи, сарадник за ПЗЗ

Еколошка недеља

Јун

Васпитачи

Светски дан заштите животне средине

5. јун

Стручна служба, васпитачи

«Дани пролећа»
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СТРУЧНИ ОРГАНИ УСТАНОВЕ
Стручни органи Установе старају се о осигурању и унапређивању квалитета васпитнообразовног рада Установе : прате остваривање програма васпитања и образовања , старају се о
остваривању циљева и стандарда постигнућа, вреднују резултате рада васпитача, медицинске
сестаре -васпитача и стручног сарадника, прате и утврђују резултате рада деце, предузимају
мере за јединствен и усклађен рад са децом у процесу васпитања и образовања и решавају
друга стручна питања васпитно-образовног рада.

Педагошки колегијум
Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива и представник стручних
сарадника. Педагошлим колегијумом председава и руководи директор Установе. Своју активност
остварује кроз седнице једном месечно, по потреби и чешће.
Педагошки колегијум разматра и даје мишљење у вези са пословима директора и то :


Планирања и организације остваривања програма васпитања и образовања и свих активности
Установе ;



О осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању
васпитно -образовног рада ;



О остваривању развојног плана Установе ;



О сарадњи са органима Општине Пирот , организацијама и удружењима ;



О организацији и вршењу педагошко-инструктивног увида и праћења квалитета васпитно образовног рада и педагошке праксе и предузимању мера за унапређивање и усавршавање рада
васпитача, медицинских сестара – васпитача и стручних сарадника.



О планирању и праћењу стручног усавршавања васпитача, медицинских сестара – васпитача и
стручних сарадника и спровођењу поступка за стицање звања васпитача и стручних
сарадника.



Распоред одсуства васпитача и стручних сарадника ради стручног усавршавања планира
педагошки колегијум.

Педагошки колегијум :
Предлаже и и усваја програм рада Педагошког колегијума - септембар.
Прати актуелне програме на нивоу Установе - током године.
Месечно прати реализацију свих програма које Установа остварује; реализацију стручног
усавршавања; планирање васпитно образовног рада на нивоу Установе; припремање радног
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материјала на нивоу Установе; разматра , даје предлоге и вреднује ИОП ; припрема радни
материјал за рад Васпитно образовног већа и других стручних актива и тимова Установе - током
године.
Стара се о осигурању квалитета, самовредновања, остваривање стандарда постигнућа у
унапређивању васпитно образовног рада - током године.

Планира и организује остваривање програма васпитања и образовања и свих активности Установе током године.
Сарађује са органима јединице ликалне самоуправе, организацијама и удружењима - током
године.
Организује и врши увид и прати квалитет васпитно образовног рада и предузима мере за
унапређење и усавршавање рада васпитача.
Чланови педагошког колегијума су :
- Милош Тодосијевић ,директор председник Педагошког колегијума

Тим педагошког колегијума за планирање стручног усавршавања
на нивоу Установе

Активности

Начин реализације

Усвајање Годишњег плана стручног
усавршавања Установе

Увидом у Годишњи
план СУ Установе

Планирање динамике реализације
планираних активности СУ на нивоу
Установе и ван Установе

Увидом у Годишњи
план СУ Установе и
Годишњи план рада
Установе

Припрема за Активе радних јединица
Тема: Лични професионални
портфолио

Актив радних
јединица

Праћење реализације плана СУ и
реализације планираних активности
СУ на нивоу Установе и ван Установе

Вођење евиденције

Сарадња са релевантним
институцијама, Удружењима,
организацијама-праћење понуда

Праћењем
штампаног
материјала и
директним
контактима
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Носиоци активности
Тим стручних
сарадника и васпитача
за планирање СУ на
нивоу Установе
Тим стручних
сарадника и васпитача
за планирање СУ на
нивоу Установе
Тим стручних
сарадника и васпитача
за планирање СУ на
нивоу Установе
Тим стручних
сарадника и васпитача
за планирање СУ на
нивоу Установе
Стручни сарадник,
координатор тима
стручних сарадника и
васпитача за
планирање СУ на
нивоу Установе

Време
реализације
Август

Септембар

Октобар

Током године/
континуирано

Током године/
континуирано

Тим стручних
сарадника и васпитача
за планирање СУ на
нивоу Установе
Тим стручних
сарадника и васпитача
за планирање СУ на
нивоу Установе

Вођење евиденције о стручном
усавршавању за васпитни кадар

Анализом записника,
белешки,
реализацијом СУ

Анализа потреба запослених/анализа
индивидуалних планова СУ за
2015/16.

Увидом у
индивидуалне
планове

Планирање активности СУ на нивоу
Установе и ван Установе за 2015/16.

Увидом у Каталог
понуде релевантних
институција и
удружења, год. План
рада

Тим стручних
сарадника и васпитача
за планирање СУ на
нивоу Установе

Јун

Самопроценом

Тим стручних
сарадника и васпитача
за планирање СУ на
нивоу Установе

Јун

Самовредновање рада Тима

Током године/
континуирано

Јун

Васпитно-образовно веће
Активности (опис послова)

Носиоци активности

Годишњег плана рада стручних органа:
в-о већа, педагошког колегијума,
стручних актива и тимова.
Годишњи план васпитно – образовног
рада Установе
Годишњи план стручног усавршавања
Установе
Реализација акредитованог програма
Предлог кандидата за општинско
признање ''Св Сава''
Прати, информише и анализира понуде
различитих сајмова тематски сродних
делатности Установе (Сајам књига,
Пертинијеви дани, Сајам дидактичких
средстава, Сајам образовања...)
Извештај о реализацији васпитнообразовног рада Установе
Води евиденцију о свом раду –
записници са састанака и евиденција
присутности, извештај о раду

Председник Већа, председници актива и
координатори тимова

Август септембар

Тим стручних сарадника и сарадника
Педагошки колегијум

Август септембар
Септембар

Аутор програма
Педагошки колегијум и председник већа

Октобар
Децембар

Учесници сајмова

Током године

Председник Већа, председници актива и
координатори тимова
Председник Већа, записничар

Јул - август

Стручни актив васпитача
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Временска
динамика

Током године

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

Разматрање и усвајање Плана рада за 20142015 Актива
Презентације пројеката

Август 2014

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
Председник
Актива

Током године

Васпитачи

Током године

Васпитачи

Реализовање угледних активности
Извештаји
сa
сусрета
,,Васпитачиваспитачима,, јесењи, пролећни
Децембар,
април
Едукација ,,Јачање компетенција у области
саветодавног рада са родитељима,,

Чланови Актива

Фебруар,март

Стручна служба

Током године

Медицинске
сестре,васпитачи

Друга половина

Чланови Актива

Јун 2015

Председник
Актива

Предавања у Установи,стручно усавршавање
Трибине у Установи
Извештај о раду Актива

Стручни актив медицинских сестара- васпитача

Активност (опис послова)

Носиоци
активности

Разматрање и усвајање годишњег плана рада Актива

Чланови Актива

Август

Тријажа и превентивна здравствена заштита,
сарадња са педијатром

Мед. Сестра на
п.з.з., чланови
актива

Септембар/октобар

Извештај о сарадњи са педијатром, предузимање
мера по увиду

Мед. Сестра на
п.з.з.

Након сарадње
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Временска
динамика

Вођење педагошке документације и вертикална
сарадња

Руководилац
Актива, стручна
служба, чланови
Актива

Извештај и представљање искустава и материјала
са стручних сусрета

Учесници
стручних
сусрета

Након реализације

Извештај са стручних конференција

Учесник (сестра
на п.з.з.)

Након реализације

Израда портфолија деце (израда здравствених
упитника, скала процене, листе посматрања,
социограм)

Руководилац
Актива, чланови
Актива, стручна
служба

Ивештај о раду Актива, предлог плана за наредну
годину

Руководилац
Актива

Јун

Примена теорије афективне везаности у периоду
адаптације, примена скала за процену афективне
везаности детета и мајке

Чланови Актива

Током године

Стручни актив за развој припремног предшколског програма
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Септембар/октобар

Септембар/октобар

бр
1 Усвајање Плана рада Актива за развој ППП за
радну 2014/2015.год
Планирање састанка са стручним сарадницима
Основних скола.
2 Усаглашавање Планова сарадње Основних
скола и П установе
Договор око организовања истраживања
Колико су нам деца спремна за сколу
3 Анализа резултата истраживанја
4

Известај о раду Актива у 2014/2015.
Разматрање предлога Плана рада Актива за
2015/2016.

време
Август 2014

носиоци
Чланови Актива

Септембар
2014.

Чланови Актива

Март 2015.

Чланови Актива

Јун 2015.
Председник и
цланови А Актива

Стручни актив за развојно планирањe
Активности

Динамика

Разматрање и усвајање плана рада Август
Стручног актива за развојно
планирање

Носиоци
активности

Учесници

Доказ

Председник
Чланови Стручног
Стручног актива актива

Записник са
састанка

Обједињени извештај САРП , на
Септембар - Председник
Чланови Стручног
нивоу Установе о самовредновању октобар
Стручног актива актива
сарадње преко „Отворених врата“
за родитеље

Извештај и
Записник са
састанка

Упознавање са извештајем Тима за Септембар самовредновање о реализацији
октобар
„Отворених врата“ за родитеље,
упоредна анализа извештаја оба
тима и план рада

Представници
тима за
самовредновање
и САРП

Чланови Стручног Извештај и
актива и
Записник са
представник Тима састанка
за самовредновање

Израда оперативних планова рада Ооктобар
на задацима из Развојног плана за
период септембар - децембр 2014.
(тимови вртића и тим стручних
сарадника и сарадника)

Вође тимова
вртића
Председник
Стручног актива

Васпитачи,
сарадници, стручни
сарадници и
директор

Планови рада;
Материјал за
израду планова (
резултати
самовредновања
извештаји...)

Предлози за едукацију васпитно
образовног особља

Септембар - Стручни актив
октобар

Васпитачи,
Записник
сарадници, стручни
сарадници и
директор

Извештај о реализацији Развојног
плана Установе за период
септембар – децембар 2014.
године

Децембар

Вође тимова
вртића и
Председник
Стручног актива

Директор и
чланови Стручног
актива за развојно
планирање

Извештај и
записник ће бити
достављени
Управном одбору и
Савету родитеља

Едукација васпитно образовног
особља – јачање компетенција у
области саветодавног рада са

Фебруар март

Стручни
сарадници
психолог,

Васпитно
образовно особље
Установе

Писана припрема,
извештај,
записници са
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родитељима

педагог, логопед

Планирање и реализација
Саветовалишта за родитеље

Јануарфебруар

Стручни
сарадници и
сарадници

састанака
Директор, стручни
сарадници и
сарадници

Записник са
састанка

Израда упитника за родитеље –
Април
преглед породичних потреба и
интересовања за укључивање у в-о
рад

Тим за сарадњу Васпитачи и
са породицом
медицинске сестре

Упитник

Извештај о резултатима анкете за
родитеље и предлози за
укључивање родитеља

Вође тимова за
сарадњу са
породицом

Чланови Стручног
актива за развојно
планирање

Извештај и
записник са
састанка

Вође тимова
вртића и
Председник
Стручног актива

Директор и
чланови Стручног
актива за развојно
планирање

Извештај и
записник са
састанка

Април - мај

Извештај о реализацији плана рада Јун - август
Стручног актива за развојно
планирање

Стручни тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања
Активности

Начин реализације

Планирање и
програмирање

Информисање
Запослених
Родитеља
Деце

Носиоци
реализације

Динамика

Праћење

Израда Програма заштите деце од Координатор Тима
насиља и Плана рада Тима за
и Тим
заштиту

Јун, август
2014

Извештаји и
документација
Тима, ВО већа,
стручних органа

Презентација Програма заштите,
Посебног протокола и
Правилника о понашању путем
излагања, видео презентација и
дискусија.

Тим за заштиту
деце (ВО веће, УО
и Савет родитеља),
чланови Тима
(запослене у
вртићима,
родитеље на
састанцима, децу).

Јун,
октобар
2014; током
године

Извештаји и
документација
Стручних
органа,
записници,
радне књиге
васпитача,
Извештаји Тима

Семинар за в-о особље,
акредитован програм
„Превенција агресије и насиља
предшколском узрасту“ К3, КБ
552

ПУ ПредавачиНовембар
Институт за
2014
педагошка
истраживања аутор
програма Проф. др
Слободанка Гашић
Павишић

Извештај

Размена на нивоу тимова вртића
за васпитно-образовно особље

Тим за заштиту

Извештаји,
документација
Тима

УО
Савета родитеља
Едукација,
размена јачање
компетенција
Запослених
Родитеља
Деце

Децембар,
јануар

Позитивна дисциплина.
Тематски састанци, групни и
индивидуални разговори са
родитељима: Ауторитет и
одговорно родитељство

Васпитачи,
Током
стручни сарадници. године
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Документација
васпитног
особља,
документација
сарадника,

документација
Тима

Формирање
ставова,
развијање
толеранције,
разумевања,
прихватања

Едукативне радионице, игре и
Васпитачи, деца,
активности са децом: Садржаји
родитељи, стручни
који развијају свест о животним сарадници
вредностима, пријатељству,
доброј вољи, Доношење правила
понашања у групама/вртићу као и
начина реаговања приликом
кршења истих...

Септембар,
октобар,
током
године

Припрема и издавање тематског
зборника „Из праксе“

Координатор Тима
и Тим за заштиту
деце

Током
Извештај,
године – до Зборник
јуна 2015.

Различите врсте активности
Радионице

Тим,

Током
године

Дружења

Деца

Посете

Родитељи

Заједнички излети

Стручни сарадници

Васпитно особље

Планови и
документација
вртића,
документација
васпитача
(Постери, пано,
лифлети,
плакати,
збирке...)

Документација
васпитача
Тим

Спортско забавне активности
Свакодневни увид и предузимање Васпитно особље
Стварање
безбедне средине мера осигурања безбедности деце Помоћно особље
(у соби, холу,
Главни
дворишту...)
васпитачи/руковод
иоци

Током
године

Извештаји Тима
Документација
васпитача/вртића

Сестре на
превентиви
Лице за безбедност
Обезбеђивање
сталног надзора
над децом

Континуирано и стално
присуство васпитног особља и
одраслог током боравка деце

Васпитно особље

Континуира Тим, Тимови у
но
вртићима

Стручни тим за самовредновање
Активности

Начини праћења

Носиоци
активности

Планирана
динамика
активности

Избор
кључне
области Дефинисање области и подручја Тим
за Октобар
вредновања и самовредновања
показатеља
самовредновање
новембар
Израда и попуњавање упитника

Новембар - мај
Израда упитника и попуњавање Васпитачи,
упитника
медицинске
сестре васпитачи
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-

и радна група
тима
за
прикупљање
података
Прикупљање релевантних доказа Записници, извештаји, видео
у односу на област и показатеље
записи, белешке у радним
књигама, фотографије и дечји
продукти

Руководиоци
Новембар
актива, стручна децембар
служба и Тим за
самовредновање

-

Квантитативна и квалитативна Анализа
упитника, Радна група за Децембар - мај
анализа података на основу интегративни извештај
прикупљање
упитника
података
и
анализу упитника
Годишњи извештај

Анализа и поређење резултата Тим
за Мај - јун
анкетирања
–
прикупљени самовредновање
показатељи, материјали

Стручни тим за инклузију и додатну подршку деци
Активност (опис послова)

Носиоци активности

Евиденција деце којој је потребна додатна подршка у
васпитању и образовању и из маргинализованих група

Тим за инклузију
стручни сарадници

Временска
динамика
и Авгуаст
септембар

-

Сензибилизација шире јавности и васпитно-образовног Тим
за
инклузију, Током године
особља за инклузију кроз презентацију пројекта са васпитачи и деца.
семинара „Образовање за све“ и израду плаката.
Евидентирање израде ИОП-а и праћење реализације за сву
децу за коју се ради по ИОП-у

Тим за инклузију

На три месеца

Евиденција људских и материјално-техничких ресурса

Директор,
Тима и тим

Евиденција надарене деце

Тим
за
инклузију, Новембар
васпитачи и родитељи

координатор Октобар

Тим и стручни сарадници

Октобар

Тим за инклузију

Током године

Праћење потреба за едукацијом запослених у овој области Тим за инклузију
и подношење предлога за даљом едукацијом.

Током године

Сарадња са релевантним институцијама и удружењима

Тим за инклузију

Током године

Израда упитника за самовредновање СТИО и нивоа Тим за инклузију
инклузивности установе.

Током године

Израда инструмената
евидентирање

за

праћење

и

образаца

Стручно усавршавање чланова Тима
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за

Самовредновање рада Тима за инклузију

Тим

Јун

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ У УСТАНОВИ
Стручни сарадници тимски прате реализацију програмске концепције у Установи у целини,
истовремено пружајући иницијативу перманентног унапређивања програма васпитно-образовног рада у
складу са потребама и очекивања родитеља и савременог друштва.
У Установи раде стручни сарадници: педагог, психолог, логопед и педагог за физичко васпитање .
Програм рада стручних сарадника на унапређивању васпитно-образовног рада

Задаци на којима раде стручни сарадници:


Учешће у стварању оптималних услова за развој деце и остваривање васпитнообразовног рада,



Праћење и подстицање целовитог развоја детета,



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.

Стручни сарадници учествују у пословима:
 планирања и програмирања односно васпитно-образовног рада,
 праћења и вредновање васпитно-образовног рада,
 рада са васпитачима,
 рада са децом,
 рада са родитељима, односно старатељима,
 рада са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем детета,
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 рада у стручним органима и тимовима,
 сарадње са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе,
 вођења документације, припреме за рад и стручно усавршавање.

Педагошко инструктивни рад са васпитачима и медицинским сестрама васпитачима и
саветодавни рад са родитељима се одвија уз уважавање потреба родитеља и васпитача.
Стручни сарадници ће свој план реализовати у складу са предложеним Препорукама за
остваривање програма.

ПЕДАГОШКИ АСИСТЕНТ

Педагошки асистент пружа помоћ и додатну подршку деци у складу са њиховим потребама и
помоћ васпитачима и стручним сарадницима у циљу унапређења њиховог рада са децом, у свом
раду остварује сарадњу са родитељима односно старатељима деце, а заједно са директором
сарађује и са надлежним установама, организацијама, удружењима и општином Пирот.
Програм рада педагошког асистента :
-Евидентирање деце којој је потребна додатна подршка у васпитању и образовању;
-Евидентирање деце друге националности;
-Сарадња са васпитачима : пружање помоћи и подршке у раду са децом, ућествовање у тимском
раду;
-Пружање подршке деци у групи : помоћ у процесу адаптације и социјализације, превазилажење
језичке баријере, помоћ у обављању задатих активности ;
-Сарадња са Стручним тимом за заштиту деце од насиља,злостављања и занемаривања ,
стварање безбедне средине увртићу за сву децу ;
-Сарадња са Стручним тимом за инклузију и додатну подршку деци : евидентирање израде
ИОП-а и праћење реализације ;
-Сарадња са стручним сарадницима и директором Установе, релевантним институцијама и
удружењима ;
-Стручно усавршавање.
ПРОГРАМ НЕГЕ И ПРЕВЕНТИВНО ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
Циљеви: -обезбеђење адекватних услова за развој здравог детета,
-формирање хигијенских навика код деце и подизање здравствене просвећености
одртаслих,
-превенција болести и повреда деце.
Задаци:
Садржај

Носиоци активности

Време реализације

Јутарња и продужена тријажа ради изолације Сарадник за превентивну Свакодневно
детета са симптомима и знацима болести
здравствену заштиту, мед.
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сестре и васпитачи
Праћење здравственог стања децe, уочавањe Сарадник за превентивну Свакодневно
промена ради благовремене изолације и здравствену заштиту, мед.
предузимања терапијских мера
сестре

Изолација детета са симптомима и знацима Сарадник за превентивну По потреби
болести у циљу спречавања ширења здравствену заштиту, мед.
инфекције и неге до доласка родитеља
сестре
Пружање прве помоћи детету у случају
Сарадник за превентивну По потреби
повреде у вртићу или ван њега, примена
здравствену заштиту, мед.
адекватне терапије која је дозвољена у вртићу сестре
Контрола телесне масе и висине детета ради
праћења исхрањености

Сарадник за превентивну Тромесечно
здравствену заштиту, мед.
сестре и васпитачи

Стварање одговарајућих услова за боравак
:проветреност, осветљеност, температура,
хигијена.

Сарадник за превентивну Свакодневно
здравствену заштиту, мед.
сестре,васпитачи,помоћно
особље

Праћење санитарно- епидемиолошких услова Сарадник за превентивну
у Установи ради спречавања настанка и
здравствену заштиту
ширења заразних болести

Током године

Дезинфекција играчака,посуђа,сталног
инвентара

Медицинске
Свакодневно и
сестре,васпитачи,кухињск током године
о и помоћно особље

Организација санитарног прегледа
запошљених

Сарадник за превентивну
здравствену заштиту

На шест месеци

Примена против-епидемијских мера у
епидемиолошким и ванепидемиолошким
условима

Сарадник за превентивну
здравствену заштиту

Током године

Инструктивни здравствено-превентивни рад
са кухињским,помоћним и васпитним
особљем

Сарадник за превентивну
здравствену заштиту

Током године

Сарадња са Домом здравља и Заводом за
Сарадник за превентивну
јавно здравље на унапређењу здравствене
здравствену заштиту
просвећености деце,родитеља и запошљених
и на унапређењу хигијенских услова у вртићу

Током године

Сарадња са санитарном инспекцијом,
реализација предлога,отклањање
неправилности

Сарадник за превентивну
здравствену заштиту

Током године

Требовање средстава за чишћење, прање,
дезинфекцију, санитетског материјала и
лекова

Сарадник за превентивну
здравствену заштиту

Током године

Здравствено-васпитни рад на развијању
позитивних хигијенских навика код деце и
усвајању знања из те области

Сарадник за превентивну Током године
здравствену заштиту, мед.
сестре, васпитачи
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Вођење медицинске документације:
-здравствени картон,
-књига евиденције,
-повредне листе...

Сарадник за превентивну Током године
здравствену заштиту, мед.
сестре, васпитачи

Сарадња са родитељима индивидуална и
путем родитељских састанака,саветовање из
области унапређења здравља

Сарадник за превентивну
здравствену заштиту

Током године

Садржај

Носиоци активности

Време реализације

Праћење литературе из области социјалне
медицине, законских прописа, понуда
дезинфекционих средстава...

Сарадник за превентивну
здравствену заштиту

Током године

Планирање стручног усавршавања
медицинских сестара из домена неге и
превентивне здравствене заштите

Сарадник за превентивну
здравствену заштиту

Током године

Праћење рада медицинских сестара у делу
који се односи на негу и превентивну
здравствену заштиту

Сарадник за превентивну
здравствену заштиту

Током године

ИСХРАНА ДЕЦЕ У УСТАНОВИ
У Установи исхрана се прилагођава потребама дечијег организма а истовремено се формирају и
позитивне навике у исхрани . Примењује се Правилник о нормативу друштвене исхране у установама за
децу као а упутства за његову примену поштују. Циљ и стални задатак је да исхрана има и васпитну
улогу.
Структуру дневне исхране чини одговарајући број оброка који се разликују зависно од узраста и
времена боравка детета у Установи.
Планиране активности сарадника за исхрану деце:
Планирање исхране има за циљ обезбеђење правилног раста и развоја, очување и унапређење здравља
деце.То се реализује кроз следеће задатке:
1. Организовање и спровођење стручно планиране хигијенске исхране деце. То подразумева:
- да су оброци правилни,
- да је храна биолошки исправна,
- да задовољава основне потребе организма,
- да је прихватљива по изгледу, укусу и конзистенцији.
2. Планирање, праћење и вођење евиденције. Том приликом се узимају у обзир следећи елементи:
- узрасна група,
- број деце одређене узрасне групе,
- дужина боравка у вртићу,
- дневне енергетске потребе деце,
- број оброка у току дана,
- сезонска заступљеност намирница ,
3. Припремање, дистрибуција и сервирање хране:
- припремање доручка и ужине,
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- припремање јела за ручак,
- припремање салате и прање воћа,
- хигијенски исправан транспорт хране,
- правилно сервирање оброка.
4. Поштовање Правилника о нормативу друштвене исхране деце у установама;
5. Сарадња са Заводом за јавно здравље Пирот током године ;
6. Сарадња са стручним институцијама које се баве унапређењем исхране деце;
7. Стручно усавршавање кухињског особља (лично усавршавање и семинари);
8. Побољшање услова рада кухиње набавком нових савременијих уређаја и средстава за рад;
9. Увођење HCCP система чије увођење је у току.

ОРГАНИ

УСТАНОВЕ

УПРАВНИ ОДБОР
Управни одбор има девет чланова : од којих су три представника запослених Установе, три
представника родитеља и три представника локалне самоуправе. Надлежност Управног одбора је :
- Доноси Статут, правила понашања у Установи, пословник о свом раду и друге опште акте и даје
сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
- Доноси Програм васпитања и образовања, Развојни план Установе и Годишњи план рада
Установе и усваја извештаје о њиховим остваривању, вредновању и самовредновању;
- Одлучује о статусној промени назива и седишта Установе;
- Разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и
стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање васпитнообразовног рада;
- Учествује у самовредновању квалитета рада Установе;
- Усваја извештај о самовредновању квалитета рада Установе;
- Доноси финансијски план Установе;
- Одлучује о пословању Установе и коришћењу њених средстава;
- Одлучује о давњу на коришћење, односно у закуп , простора Установе;
- Одлучује о проширеној делатности Установе;
- Одлучује о коришћењу средстава прикупљених од родитеља и деце, на предлог Савета
родитеља;
- Доноси одлуке по предлозима савета родитеља, даје одговоре на питања и изјашњава се о
ставовима које му упућује тај орган;
- Усваја извештај о пословању Установе и годишњи обрачун;
- Усваја извештај о извођењу излета и наставе у природи;
- Усваја извештаје о раду директора и извештаје о раду Установе;
- Расписује конкурс за избор директора и бира председника и чланове комисије за избор
директора, као и њихове заменике;
- Доноси одлуке о избору директора;
- Закључује с директором уговор о раду и анексе тог уговора;
- Одлучује о правима, обавезама и одговорностима директора;
- Одлучује о престанку дужности директора;
- Одлучује о жалби, односно приговору на одлуке директора;
- Поставља вршиоца дужности директора;
- Даје овлашћење ради замењивања одсутног или спреченог директора;
- У законом утврђеним случајевима удаљава запосленоог са рада уколико то пропусти да учини
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директор;
- Именује чланове стручног актива за развојно планирање
- Доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
- Обавља и друге послове, у складу са законом, актом о оснивању и Статутом.
САВЕТ РОДИТЕЉА
Савет родитеља Установе чини по један представник родитеља деце сваке васпитне групе
.Надлежности :
-Предлаже представнике родитеља деце у Управни одбор Установе.
-Предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање васпитно-образовног рада.
-Предлаже свог представника у Стручни актив за развојно планирање и друге тимове
Установе.
-Предлаже Управном одбору Установе намену коришћења средстава остварених од донација
и средстава родитеља.
-Разматра и прати услове за рад Установе, услове за одрастање , безбедност и заштиту деце .
-Учествује у поступку доношења правила понашања у Установи.
-Даје сагласност на програм и организовање рекреативних програма ( зимовање , излети ) и
разматра извештај о њиховом остваривању.
-Учествује у поступку прописивања мера заштите и безбедности деце за време остваривања
васпитно образовног рада и других активности које организује Установа.
-Разматра предлог програма васпитања и образовања., развојног плана Установе ,
Годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о
самовредновању.
-Разматра и друга питања утврђена Статутом.
Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује Управном одбору, директору и
стручним органима Установе.

Директор

Председник

Предшколске Установе

Управног одбора

“Чика Јова Змај”

__________________________

___________________________
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