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На  основу  члана  119.  став  1.  тачка  2)  Закона  о  основама  система  образовања  и
васпитања ( ''Службени гласник РС,'' број 88/2017, 27/2018-др.закони, 10/2019 и 6/2020) и
члана 54 став 1. тачка 2) Статута Предшколске установе ''Рада Миљковић''  из Деспотовца,
Управни одбор Установе на седници одржаној 15.09.2021. године, донео је

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „РАДА МИЉКОВИЋ“ ДЕСПОТОВАЦ ЗА   РАДНУ 2020/2021.  ГОДИНУ

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Предшколска установа „Рада Миљковић''  Деспотовац обавља свој рад у складу са важећим законским
прописима и то: Законом о основама система образовања и васпитања ( ''Службени гласник РС'' број 88/2017,
27/2018-др.закони и 10/2019), Законом о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“,број
18/2010,  101/2017,  113/2017-др.закон,  95/2018-др.закон  и  10/2019),  Правилником  о  основама  програма
предшколског  васпотања  и  образовања  (  ''Службени  гласник  РС-  Просветни  гласник“,бр.16/2018),  Статутом
Установе, подзаконским актима и општим актима Установе

2.1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА
Полазне  основе  за  израду  Годишњег  извештаја  о  реализацији  програма  васпитно-образовног  рада

Установе за 2019/2020. годину садржане су у:
- Стратегији развоја образовања у Србији до 2020.године („Службени гласник РС“,бр.107/12);
-  Правилником о основама програма предшколског васпитања и образовања (  ''Службени гласник РС-

Просветни гласник“,број 16/2018);
- Закону о основама система образовања и васпитања ( ''Службени гласник РС'' број 88/2017, 27/2018-

др.закони и 10/2019)
 -Закону  о  предшколском  васпитању  и  образовању  („Службени  гласник  РС“,број  18/2010,  101/2017,

113/2017-др.закон, 95/2018-др.закон и 10/2019)
-Правилнику о стандардима квалитета рада установе (''Службени гласник РС- Просветни гласник'',  број

14/2018);
-  Правилнику  о  поступању  установе  у  случају  сумње  или  утврђеног  дискриминаторног  понашања  и

вређања угледа, части или достојанства личности (''Службени гласник РС'', број 65/2018);
Правилнику  о  додатној  образовној,  здравственој  и  социјалној  подршци  детету,  ученику  и  одраслом

(''Службени гласник РС'', број 80/2018);
-Правилнику  о  протоколу  поступања  у  установи  у  одговору  на  насиље,  злостављање  и

занемаривање(„Службени гласник РС“,бр.46/2019);
-  Правилнику  о  садржају  образаца  и  начину  вођења  евиденције  и  издавању  јавних  исправа  у

предшколској установи („Службени гласник РС“,бр.59/2010);
-Правилник  о  садржају  и  обрасцу  лиценце  наставника,  васпитача  и  стручних  сарадника  (''Службени

гласник РС'', број 36/2018);
-Правилнику  о  ближим  упутствима  за  утврђивање  права  на  индивидуални  образовни  план,  његову

примену и вредновање („Службени гласник РС“,бр.74/2018);
-Правилник о ближим условима и начину остваривања исхране деце у предшколској установи („Службени

гласник РС“,бр.39/2018);
- Правилнику о ближим условима за почетак рада и обављање делатности установа за децу (''Службени

гласник'', број 38/2018);
-  Правилнику  о  ближим  условима  за  утврђивање  приоритета  за  упис  деце  у  предшколску  установу

(''Службени гласник РС'', број 44/2011);
- Правилнику о критеријумима за утврђивање мањег, односно већег броја деце од броја који се уписује у

васпитну групу (''Службени гласник РС'', број 44/2011);
-Правилнику о стручно педагошком надзору („Службени гласник РС“,бр.14/2012);
-Правилнику о програму свих облика рада стручних сарадника („Просветни гласник“,број5/2012);
-Правилнику о вредновању квалитета рада установе („Службени гласник РС“,бр.10/2019);
-Правилнику  о  стандардима  услова  за  остваривање  посебних  програма  у  области  предшколског

васпитања и образовања („Службени гласник РС“,бр.61/2012);
-Правилнику о ближим услове за остваривање припремног предшколског програма („Просветни гласник
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РС“,бр.5/2012);
-  Правилник  о  стандардима  компентенција  директора  установа  образовања  и  васпитања  (''Службени

гласник РС,'' број 38/2013);
-Правилнику о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника(„Службени гласник РС“,број

22/2005 , 51/2008, 88/2015, 105/2015 и 48/2016);
- Правилнилу о ближим условима и начину остваривања неге и превентивно-здравствене заштите деце у

предшколској установи (''Службени гласник РС'', број 112/2017);
- Правилнику о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних

сарадника ( ''Службени гласник РС'', број 81/2017 и 48/2018);
-Правилнику  о  стандардима компетенција  за  професију  васпитача  и  његовог  професионалног  развоја

(''Службени гласник РС-Просветни гласник'' број 16/2018);
-Правилнику о модел установи (''Службени гласник РС'', број 10/2019);
- Правилнику о ближим условима и начину остваривања социјалне заштите деце у предшколској установи

(''Службени гласник РС'', 131/2014);
-  Праволнику  о  мерилима  за  утврђивање  економске  цене  програма  васпитања  и  образовања  у

предшколским установама (''Службени гласник РС,'' број 146/2014);
- Правилнику о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог,

детета, ученика и трећег лица у установи образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 22/2016);
- Правилнику о обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених лица у објектима

под санитарним надзором, обавезним и препорученим здравственим прегледима којима подлежу одређене
категорије становништва (''Службени гласник РС'', 3/2017);

- Правилнику о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби (''Службени гласник РС,''
број 42/2016).

- Развојном плани Установе за период  2017/2018 до 2020/2021 године;
- Предшколском програм Установе;
- Резултатима евалуације Годишњег плана и програма рада установе за радну 2018/2019. годину;
- Резултатима самовредновања Установе за 2018/2019. годину;
- Упутствима и препорукама Министарства просвете и Надзорне службе;
- Општим актима Установе.

2. МАТЕРИЈАЛНИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

2.1.Објекти,  простор и капацитет
Преглед  наменски грађених објеката и  прилагођених простора за реализацију Припремног предшколског 

програма ван установе:

Објекти,  простор и капацитет
Насеље ,  објекат Простор Капацитет     број деце
Деспотовац,  вртић  „Чаролија“  и  вртић
„Пчелица“

Вртић у Деспотовцу 340

Ресавица,вртић „Зујалица“ Вртић у Ресавици 105
Буковац Школска учионица 26
Велики Поповић, вртић „Лептирић“ Вртић у В.Поповићу 26
Јасеново, вртић „Сунце“ Вртић у Јасенову 26
Плажане Школска учионица 26
Стењевац Школска учионица 26
Медвеђа Школска учионица 26
Сладаја Школски простор 15
Стрмостен Школска учионица 20
Поповњак Школски простор 20
Златово Школска учионица 20
Милива Школска учионица 26
Пањевац Школска учионица 20
Сењски Рудник Школска учионица 20
Језеро Школски простор 20
Липовица Школски простор 15
Поповњак Школски простор 20
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Двориште Школски простор 15
Трућевац Школски простор 15
Витанце Школски простор 15

У вртићима ,,Пчелица“у Великом Поповићу, ,,Сунце“ у  Јасенову, ,,Невен“ у Ломници васпитно – образовни рад
се изводи у наменски грађеним објектима који припадају ПУ ,,Рада Миљковић“ у Деспотовцу.

 У Плажану, Златову, Медвеђи , Стењевцу, Пањевцу, Липовици, Сладаји,  Стрмостену,  Миливи,  Поповњаку,
Језеру,  Сењском  Руднику,   користе   се  адаптиране   просторије  које  припадају  Основним  школама.  У  свим
школамапредшколска деца користе дворишни простор а негде и кухиње.

Стање опремљености
Сви објекти и просторије у њима су опремљени одговарајућим намештајем и другом опремом.  Опрема је у

добром стању, мања оштећења су редовно поправљана ради  бољег  очувања и дужег трајања. 
Све  радне  собе  у  којима  се  обавља  васпитно  -  образовни  рад  са  децом  опремљене  су  неопходним

дидактичким материјалом и играчкама. Радило се активно на обнављању играчака и дидактичког матријала (ручна
израда од амбалажног и природног мастеријала као и набавка готових играчака). 

Облици рада са децом
Целодневни   боравак:

Овим обликом рада обухваћена су деца узраста 1 - 7 година у објектима у Деспотовцу, и Ресавици.  Боравак деце
је  планиран  од  6.  00  до  16.  00  часова,   односно  10  сати  дневно,  обзиром  да  такав  распоред  највише  одговара
запосленим родитељима. Установа је настојала да изађе у сусрет свим родитељима који су заинтересовани да збрину
дете у вртић без обзира да ли су у радном односу или не. Установа је такође водила посебно рачуна о деци која потичу
из непотпуних и социјално угрожених породица. 

Кроз овај облик рада деци је обезбеђена потпуна нега,  васпитно - образовни рад, превентивна здравствена
заштита и исхрана у кладу са Основама програма и Законом о предшколском  васпитању и образовању.

Полудневни  боравак:
Полудневним боравком у трајању од четири сата дневно, обухваћена су деца са којом се рализује Припремни

предшколски програм и то у години пред полазак у школу. У сеоским срединама установа омогућава и млађој деци
почев од 3 до 5,5 година, коришћење полудневног боравка које зависи од интересовања  родитеља.

Продужени  полудневни  боравак
Овом обликом рада у трајању од шест сати дневно обухваћена су деца из вртића,,Пчелица“ у Великом Поповићу

чији  родитељи због  својих  радних  обавеза  имају   потребе  за  тим.  Коришћење ппродуженог  полудневног  боравка
установа омогућава и млађој деци од 3 до 5,5 година, што зависи од интересовања родитеља. 

Организација дневног живота са децом на целодневном боравку сатоји се у следећем:
-пријем и испраћај деце, 
- исхрана деце, 
-хигијенски смештај деце у установи и обезбеђење услова за личну хигијену
-организовање васпитно - образовног рада, слободних и других активности са децом по васп.  групама, 
-поподневни одмор, 
-боравак деце на свежем ваздуху - шетње и излети, 
-превентивна  здравствена  заштита  у  установи   сарадња са  педијатријском  и  стоматолошком службом  Дома

здравља, 
-праћење психофизичког развоја деце,
Полудневни боравак, продужени полудневни боравак и целодневни - организовање обавезног Припремног

предшколског програма
Припремни предшколски програм је обавезан и намењен је  деци која у наредној школској години полазе у

школу. Васпитно - образовни рад у овим групама реализован је у трајању од: 4 сата дневно за децу на полудневном
боравку,  6 сати дневно за  децу  на продуженом полудневном боравку и 10 сати дневно за  децу на целодневном
боравку.  Припремни  предшколски  програм  реализован  је  у  Деспотовцу,  Ресавици,  Сењском  Руднику,  Великом
Поповићу,Медвеђи,  Јасенову,  Миливи,  Плажану,  Златову,   Буковцу,  Пањевцу,  Сладаји,   Стрмостену,    Стењевцу,
Поповњаку и Језеру. У раду су  били обухваћени сви садржаји из Основа програма и годишњег програма.  Родитељи су
били ангажовани као активни учесници и те групе су имале место у свим јавним манифестацијама и наступима, а
припремни предшколски програм је реализован у потпуности како би се  деца уписала у први разред ОШ. 

Број група и број деце
Деспотовац и Ресавица
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Припремни предшколски програм–
целодневни боравак  

Број деце Број група

Предшколска група – целодневни боравак  Деспотовац 51 3
Предшколска група – целодневни боравак Ресавица 6 1
 УКУПНО 57 4

Припремни предшколски програм–полудневни боравак  Број деце Број група

Предшколска група – полудневни боравак  Деспотовац 12 1
Предшколска група – полудневни боравак Ресавица 10 1

                                                                                             УКУПНО 22 2

Припремни предшколски програм–полудневни боравак  у сеоским насељима
Насеље Бр. предшколаца Бр. млађе деце Укупан број деце Бр.група
Велики Поповић 14 10 24 1
Витанце  5 6 11 1
Језеро 5 7 12 1
Медвеђа 5 7 12 1

Јасеново 5 3 8 1
Липовица 5 1 6 1
Сладаја 6 / 6 1
УКУПНО 45 34 79 7

Мешовите групе  у сеоским насељима
Насеље Број предшколаца Бр. млађе деце Укупан број деце Бр. Група

Поповњак 3 2 5 1
Златово 1 5 6 1
Стрмостен 2 9 11 1

Двориште 3 2 5 1
Буковац 1 4 5 1
Грабовица 3 2 5 1
Трућевац 4 4 8 1

Плажане 4 5 9 1
Ломница 4 3 7 1
Пањевац 2 3 5 1

Стењевац 4 2 6 1
Милива 3 2 5 1
УКУПНО 34 43 77 12

Деспотовац - Обданишне групе (вртићке групе)  Број деце Број група

Обднишне групе Деспотовац 125 6
Обданишне групе Ресавица 26 2
УКУПНО 151 8

 Деспотовац -Јаслене групе Број деце Број група
Јаслене групе Деспотовац 44 4
Јаслена група Ресавица 4 1
УКУПНО 48 5

Облик рада Број деце Број група
Предшколске групе 124 13
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Обданишне групе 151 8
Јаслене групе 48 5
Мешовите групе 77 (34 +43 млађа) 12
          УКУПНО   400 38

2.3. Организација живота и распоред активности деце за време боравка у вртићу
Од 6, 00 часова пријем деце без временског ограничења
 -вршење увида у опште здравствено стање деце - јутарња тријажа 
-обезбеђивање пријатног контакта са друговима и васпитачима
-организовање јутарњих активности у складу са планираним садржајима дневних активности
Од 7, 00 до8, 00 часова - припрема деце за доручак -прање руку
Од 8, 00 до 8, 30 часова - доручак
Од 8, 30 до 11, 00 часова - организоване активности и боравак на свежем ваздуху
Од 11, 00 - ужина за јаслене групе
Од 11, 30 часова - ужина за обданишне васпитне групе 
Од 12, 00 до 14, 00 часова - поподневни одмор деце
Од 14, 00 до 14, 30 часова - припрема за ручак и ручак 
Од 14,30 до 16, 00 часова - организоване игре,  пригодне активности и испраћај деце. 
Почетак рада предшколских група је 1. септембар 2020. 
Распуст  за  предшколске  васпитне  групе  на  терену  усклађиван  је  са  распустом  у  основним  школама (јесењи,

зимски,  пролећни и летњи распуст). Завршетак васпитно - образовног рада за предшколске васпитне групе био је .
јун 2019. године.

 Објекти са целодневним боравком у Деспотовцу и  Ресавици радили су без распуста.

Извештај о раду Управног одбора П.У.“ Рада Миљковић“ за радни 2020/2021. годину

Управни  одбор  Предшколске  установе  ''Рада  Миљковић''  Деспотовац,  у  радној  2020/2021.  години,  одржао  је
чртири  седница на којима је доносио одлуке у складу са надлежностима прописаним чланом 119. Закона о основама
система образовања и васпитања ( ''Службени гласник РС'', број 88/2017, 27/2018-други закони, 10/2019 и 6/2020) и
чланом 54. Статута Установе. 

1. На седници одржаној дана 14.09.2020. године, Управни одбор Установе донео је:
1)  Одлуку  број  1004  од  14.09.2020.  године  којом је  усвојен  Извештај  о  раду  Предшколске  установе  ''Рада

Миљковић'' Деспотовац за радну 2019/2020 годину, број Извештаја 1003.
2) Одлуку  број  1005  од  14.09.2020.  године  којом  је  усвојен  Извештај  о   раду  директора  Предшколске

установе ''Рада Миљковић'' Деспотовац за радну 2019-2020, број Извештаја 614 од 19.06.2020. године;
3) Одлуку број  1007 од 14.09.2020. године којом је усвојен Годишњи план рада Предшколске установе ''Рада

Миљковић'' Деспотовац  за радну 2020/2021 годину,  број Годишњег плана рада 1006 од 14.09.2020. године;
4)  Одлуку  број  1008  од  14.09.2020.  године  којом  је  усвојен  Извештај  Тима  за  развојно  планирање  П.У.  ''Рада

Миљковић'' Деспотовац за 2017/2020 годину, број Извештаја 576 од 17.06.2020. године;
5) Одлуку број 1010 од 14.09.2020. године којом је усвојен Развојни план Предшколске установе ''Рада Миљковић''

Деспотовац за 2020-2024. годину, број Развојног плана 1009. од 14.09.2020. године;
6) Одлуку број 1011 од 14.09.2020. године којом је усвојен Извештај Тима за самовредновање П.У.''Рада Миљковић''

за 2019 /2020 годину, број 538 од 12.06.2020. године, Извештај Тима за самовредновање за кључну област ''Подршка
деци и породици за 2019/2020, број  539 од 12.06.2020. године и Годишњи план рада Тима за самовредновање за
2020/2021. годину, број 540 од 12.06.2020. године;

7) Правилник о начину обављања послова јавних набавки и набавки на које се закон не примењује, друштвених и
других посебних услуга у П.У.''Рада Миљковић'' Деспотовац број 1012 од 14.09.2020. године

8) Одлуку број  1013 од 14.09.2020. године којом је усвојен Предлог Финансијског  плана П.У.  ''Рада Миљковић''
Деспотовац  за 2021 годину, број Предлога Финансијског плана 960 од 04.09.2020. године

9)  Одлуку  број  1014  од  14.09.2020.  године  којом  је  измењен  Финансијски  план  Предшколске  установе  ''Рада
Миљковић'' Деспотовац за 2020. годину.

О раду Управног одбора са седнице одржане 14.09.2020. године сачињен је Записник број 1002.

      2. На седници одржаној дана 29.12.2020. године, Управни одбор Установе донео је:
1) Одлуку број 1476 којом је измењен Финансијски план Предшколске установе ''Рада Миљковић'' Деспотовац за

2020. годину, број 1460 од 25.12.2020. године;
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2)  Одлуку  број  1477  од  29.12.2020.  године  којом  је  усвојен  Финансијски  план  Предшколске  установе  ''Рада
Миљковић'' Деспотовац за 2021. годину, број Финансијског плана 1461 од 25.12.2020. године;

3)  Одлуку  број 1478  од  29.12.2020.  године  којом  је  Управни  одбор  Установе  дао  сагласност  на  Правилник  о
организацији  и  систематизацији  послова  Предшколске  установе  ''Рада  Миљковић''  Деспотовац,  број  1449  од
24.12.2020. године.

О раду Управног одбора са седнице одржане 29.12.2020. године сачињен је Записник број 1475.

3. На седници одржаној дана 28.01.2021. године, Управни одбор Установе донео је:
1)  Одлуку  број  100 од 28.01.2021.  године којом су усвојени Извештаји Комисија  за  попис имовине  и обавеза

Предшколске установе ''Рада Миљковић'' Деспотовац са стањем на дан 31.12.2019. године;
2) Закључак број 101 од 28.01.2021. године који се односи на родитеље који своје обавезе према Установи  не

измирују благовремено;
О раду Управног одбора са седнице одржане 28.01.2021. године сачињен је Записник број 99.
4. На седници одржаној дана 25.02.2021. године, Управни одбор Установе донео је:
1)  Одлуку  број  192  којом  је  усвајан  Финансијски  извештај  (Завршни  рачун)  Предшколске  установе  ''Рада

Миљковић'' Деспотовац за 2020. годину, број Финансијског извештаја  172 од 22.02.2021. годину;
2) Закључак  број  193 који се односи на захтев родитеља васпитне групе из Медвеђе да се изведу радови на

постављању топлог пода.
О раду Управног одбора са седнице одржане 25.02.2021. године сачињен је Записник број 191.

Извештај о раду Савета родитеља за радну 2020/20  21  . годину
Савет родитеља Предшколске установе ''Рада Миљковић'' Деспотовац у радној 2020/2021 донео је одлуке у складу

са чланом 120. Закона о основама система образовања и васпитања ( ''Службени гласник РС'', број 88/2017, 27/2018-
др.закони, 10/2019  и 6/2020) и чланом 78 Статута Установе.

Савет родитеља Установе  у радној 2020/2021  донео је:
1) Одлуку и избору председника и заменика председника Савета родитеља Предшколске установе ''Рада

Миљковић'' Деспотовац, број  1060 од  23.09.2020. године;
2) Пословник о раду Савета родитеља, број  1061 од 23.09.2020. године;
3)  Закључак о разматрању Извештаја о раду Предшколске установе ''Рада Миљковић'' Деспотовац за радну

2019/2020 годину, број Извештаја  1003 од  14.09.2020. године и Извештај о раду директора Предшколске установе
''Рада Миљковић'' Деспотовац за 2019/2020. године, број Извештаја 614 од 19.06.2020. године, број Закључка 1062;

4) Закључак о разматрању Годишњег плана рада Предшколске установе ''Рада Миљковић''  Деспотовац за
радну 2020/2021 годину, број Годишњег плана рада  1006 од  14.09.2020. године, број Закључка 1063; 

5) Закључак  о разматрању Извештаја Тима за развојно планирање П.У.''Рада Миљковић''  Деспотовац  за
радну 2017/2020 годину, број Извештаја 576 од 17.06.2020. године, Закључак број  1064;

6) Закључак о разматрању Развојног плана Предшколске установе ''Рада Миљковић''  Деспотовац за 2020-
2024. годину, број Развојног плана 1009. од 14.09.2020. године, Закључак број 1065;

7)  Закључак  о  разматрању  Извештаја  Тима  за  самовредновање  Предшколске  установе  ''Рада  Миљковић''
Деспотовац  за 2019-2020  , број Извештаја  538 од 12.06.2020. године,  Извештаја Тима за самовредновање за кључну
област ''Подршка деци и породици за 2019/2020, број  539 од 12.06.2020.  године и Годишњег плана рада Тима за
самовредновање за 2020/2021. годину, број 540 од 12.06.2020. године, Закључак број  1066 ;

8)  Предлог број  1067 о именовању представника  и заменика представника родитеља П.У ''Рада Миљковић''
Деспотвац за члана Локални  савета  родитеља у радној 2020/2021 години;

9) Предлог  број  1068 о именовању представника родитеља за члана Тима за  обезбеђивање квалитета и
развој и за члана Тима за професионални развој Предшколске установе ''Рада Миљковић'' Деспотовац;

10) Предлог  број  1069 о именовању представника Савета родитеља за  Стручни актив за развојно планирање
Предшколске установе ''Рада Миљковић'' Деспотовац;

11) Одлуку број  1070 којом је дата сагласност на План и програм  једнодневног  излета за радну 20 20/2021
годину;

12) Одлуку број  1071 којом је понуда Компаније Дунав осигурање а.д.о Београд изабрана за осигурање деце
за радну 2020/2021 годину.

И З В Е Ш Т А Ј
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА  ДИРЕКТОРА ЗА РАДНУ 2020/21.ГОДИНУ

                А К Т И В Н О С Т 
И

Време и место Начин реализ. и 
реализатори

 Д О К А З И

Присуство Васпитно – 
образовном већу

26.08.2020.
27.04.2021.
22.06.2021.

Директор и стручни 
радници

Записник са састанка, 
дневни ред, спискови 
присутних 
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 у Деспотовцу

Присуство Активима 
васпитача  и Активима 
медицинских сестара – 
васпитача јаслених група

26.08.2020.
30.09.2020.
28.10.2020.
25.11.2020.
30.12.2020.
29.01.2021.
24.02.2021.
31.03.2021.
28.04.2021.
26.05.2021.
22.06.2021.
 у Деспотовцу

Директор, васпитачи, 
педагог

Записник са састанка, 
дневни ред, спискови 
присутних

Пројекат на нивоу 
установе “Здравље на 
првом  месту“

16.10.2020. – „храну 
једем, волим и поштујем“
08.01.2021. – предавање 
„Здрава храна“
12.01.2021. радионица 
„Здрава храна“
09.04.2021.- сађење 
дрвећа „Засади свој 
хлад“ – удружење „Моја 
Ресава“
22.04.2021. Дан планете 
Земље у Деспотовцу

Састанци Тима за 
самовредновање

14.09.2020.
23.10.2020.
15.01.2021.
12.02.2021.
26.02.2021.
20.04.2021.
12.05.2021.
31.05.2021.
17.06.2021.
 у Деспотовцу

Тим за самовредновање Записник са састанка, 
дневни ред

Тим за обезбеђивање 
квалитета и развој 
установе

Тим за инклузију и 
састанци ИОП - Тимова

Тим за адаптацију деце 
на вртић и индивидуални
рад са децом

Тим за рад са даровитом 

14..09.2020.
26.02.2021.
у Деспотовцу

15.09.2020.
30.10.2020.
09.11.2020.
30.11.2020.
03.03.2021.
24.05.2021.
10.06.2021.
18.06.2021.
 у Деспотовцу

08.09.2020.
26.10.2020
04.02.2021.
12.03.2021.
10.05.2021. у Деспотовцу

15.09.2020.
24.04.2020.
08.06,2021.
 у  Деспотовцу

Чланови Тима за 
обезбеђивањеквалитета 
и развој установе

Чланови Тима за 
инклузију и
Чланови ИОП Тимова

Чланови Тима за 
адаптацију деце и 
индивидуални рад са 
децом

Чланови Тима

Чланови колегијума

Записник са састанка, 
дневни ред

Записник са састанка, 
дневни ред,
Извештаји педагога

Записник са састанка, 
дневни ред

Записник са састанка, 
дневни ред

Записници са састанака, 
дневни ред
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децом

Педагошки колегијум

Тим за заштиту деце од 
злостављања и 
занемаривања

19.08.2020.
15.09.2019.
10.11.2020.
30.11.2020.
14.12.2020.
05.01.2021.
19.03,2021.
20.04.2021.
17.05.2021. у Деспотовцу

02.11.2020. 
26.02.2021.
17.06.2021.у Деспотовцу

Чланови Тима
Записник са састанка, 
дневни ред

Безбедност деце у 
саобраћају 

Присуство и учешће на 
Дечјој недељи  од 05.10. 
до 09.10.2020. године 
под називом „Подељена 
срећа два пута је већа“

Пројекат на нивоу 
установе „Здравље 
напрвом месту“ у оквиру 
кога је реализована 
радионица за Дан здраве
хране „Храну једем, 
волим и поштујем“

Новогодишње драмске 
игре и активности

Приредба поводом Св. 
Саве

Приредба поводом Дана 
установе

16.09.2020. О.Ш. у 
Деспотовцу

О5.10.2020.

06-10.2020.

 

07.10.2020.

08.10.2020.

09.10.2020. у Деспотовцу

16.10.2020. у Деспотовцу

Током децембра 2020  on
line

27.01.2021. у Деспотовцу

04.02.2021. у Деспотовцу

12.05.2021. у Деспотовцу

О.Ш. „Д.С.В.“ Деспотовац 
и Мото клуб из Београда

-Дечја шареница

-Спортом чувамо 
здравље

-Дете и 
заштитаживотне средине

-Деца и образовање

-Дан посвећен инклузији

Радионице здраве хране 
са децом и васпитачима

Васпитачи и деца

Васпитачи и деца

Васпитачи и деца, Тим за 
ликовно и хор

Позориштелутака 
„Пепино“ из Ниша

Фотографије

Фотографије, плакат, 
обавештење за 
васпитаче, продукти 
рада, флајери

Фотографије, предлог 
активности, обавештење, 
флајери

Снимци активности, 
флајер
Снимци, фотографије

Снимци, фотографије, 
ликовни продукти
Обавештење, 
фотографије, снимци
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Присусутво позоришној 
представи у вртићу

Рад и присуство 
Управним одборима

Током године
Директор, чланови 
Управног одбора , 
секретар

Дневни ред, записници 

Сарадња са локалном 
самоуправом

Током године директор Дописи, обавештења

Сараддња са Школском 
управом у Јагодини

Током године Директор, 
представнициШколске 
управе

Дописи, обавештења , 
Извештаји

Вођење педагошке 
документације

Током године директор
извештаји, портфолио

Присуство стручним 
састанцима

Присуство стручним 
састанцима

25.08.2020. у Ћуприји 
вртић „Бамби“ Школска 
управа Јагодина

4,5 и 6.07 2020. у Тршићу 
Обука за полагање 
лиценце за директора

7 и 8.09.2020. у 
Крагујевцу Обука за 
полагање лиценце за 
директоора

17.09.2020.годинеПертин
ијеви дани у Београду у 
новонасталим усливима

10.11.2020.у Кучеву Актив
директора

Директори вртића и 
помоћници директора

Директори вртића Србије

Директори вртића Србије

Директор, главни 
васпитач

Директори вртића Србије

Дневни ред, фотографије

Програм обуке и сатница,
фотографије, 
обавештењеза обуку

Програм обуке и сатница,
фотографије, 
обавештење за обуку

Позив за састанак, 
фотографије

Фотографије, дневни ред

Израда извештаја о раду 
директора  и израда 
Извештаја о раду 
установе у време трајања
делимичног прекида 
рада установе  због 
пандемије коронавируса

Децембар 2020
 израда Извештаја о раду 
директора за први део 
радне године и израда 
извештаја на недељном 
нивоу о раду у време 
привременог прекида 
рада установе за трајања 
пандемије коронавируса

Јуни 2021. Израда 
годишњег извештаја о 
раду директора 

директор Извештај о раду 
(полугодишњи)

Извештаји директора  о 
раду директора на 
недељном нивоу

Гогишњи извештај о раду 
директора

Стручно усавршавање 
радника установе на 

Током године
-Социјално – 
емоционално учење деце
предшколског узраста
-Подршка социјално – 
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интерном нивоу и 
екстерном нивоу 

Стручно усавршавање 
радника установе на 
интерном и екстерном 
нивоу

Радионице за стручне 
раднике

емоционалном учењу у 
оквиру  васп. – образ. 
рада са децом 
предшколског узраста
-Дигитални алати у 
функцији 
професионалног развоја
-Подршка добробити и 
резилијентности деце 
предшколског узраста
-Васпитавање деце 
предшколског 
узрастабпружањем 
подршке и 
успостављањем правила 

02. - 04. 10.2020. Вр. Бања
Сусрети васпитача, хотел 
„Бреза („Један дан у 
вртићу“)

08. – 11.10. 2020. 
Кладово, 23. стручни 
сусрети медицинских 
сестара – васпитача 
„Деца и одрасли у 
заједничком уређењу 
средине која подржава 
учење и развој деце“

Предавање за стручне 
раднике  и радионица 
„Здрава храна“ 8.01. и 14.
и 15.01.2021. 

Радионица за стручне 
раднике 05. и о7.052021. 
„Игром и проценом 
добољег квалитета“

Радионица за стручне 
раднике  25.05.2021.
„Корак напред у сарадњи
вртића и породице“

Сусрети васпитача „Један 
дан у вртићу“ у Врњачкој 
Бањи 27. – 30.05 2021.

Центар за интерактивну 
педагогију

Васпитачи, директори

Медицинске – сестре - 
васпитачи, директори

Стручни тимови и 
стручни радници вртића

Стручни Тимови и 
радници из вртића

Стручни Тимови и 
радници из вртића

Стручни радници, 
директори, удружење 
васпитача Србије

Потврде о похађању 
обуке

Обавештење, 
презентација, 
фотографије, уверење

Обавештење, 
фотографије, уверење

Обавештење, флајер, 
фотографије, продукти 
рада, евалуација, 
извештај
Обавештење, флајер, 
продукти рада, 
евалуација, извештај

Обавештење, флајер, 
фотографије, продукти 
рада, евалуација, 
извештај
Позив, план рада 
семинара, презентација, 
уверење

Сарадња са Током године Директор и стручне Адаптиран објекат у 
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одговарајућим стручним 
институцијама (ЗЗЗ 
Поморавље – Ћуприја, 
Дом  здраваља 
Деспотовац, Основне 
школе, Фондација 
Ђоковић...)

институције Ресавици, дописи, …

Рад у комисији за 
проверу савладаности 
програма за увођења у 
посао медицинске сестре
– васпитача Маркановић 
Дијане

Рад у комисији за 
проверу савладаности 
програма за увођења у 
посао медицинске сестре
– васпитача Васиљевић 
Радице

03.02.2021. у Деспотовцу

11.03.2021.

Комисија

Комисија

Решење о формирању 
комисије, писана 
припрема за активност, 
Извештај комисије

Посете васпитним групама на терену, у 
Деспотовцу и у Ресавици

21.09.2020. посета 
групи у Грабовици

17.02.2021. посета и 
обилазак васпитних 
група у Ресавици

02.03.2021. посета 
васпитним групама у 
Јасенову, Медвеђи и 
Великом Поповићу

02.04.2021. посета 
старијој 1 обданишној
и предшколској 1 
групи у Деспотовцу

05.04.2021. посета 
млађој обданишној 2 
и средњој 
обданишној 1 групи у 
Деспотовцу

07.04.2021. посета 
предшколској гр. 3 и 
старијој обданишној 2
у Деспотовцу

08.04.2021. посета 
млађој обданишној 1 
групи у Деспотовцу

12.04.2021. посета 
предшколској групи 2 
у Деспотовцу

Директор и 
педагог

Фотографије, 
радне књиге, 
протоколи 
посете и 
посматрања

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ ВЕЋА  ЗА РАДНУ  2020/2021.ГОДИНУ

 АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ И МЕСТО 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

РЕАЛИЗАТОРИ 
ИНАЧИН 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ДОКАЗИ             
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Седница са следећим дневним редом:
1.Усвајање записника о раду ВОВ Са претходне седнице;
 2.Разматрање  и  усвајање  Извештаја  о  раду  ПУ  ,,Рада
Миљковић“- Деспотовац   за радну 2020/2021.годину;
3.Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора ПУ
,,Рада Миљковић“- Деспотовац   за радну 2020/2021.годину
 4.  Разматрање  и  усвајање  Извештаја  Тима  за  развојо
планирање  П.У.  ''Рада  Миљковић''  Деспотовац  за  радну
2019/2020. годину;
5.  Разматрање  и  усвајање  Извештаја  Тима  за
самовредновање  П.У.  ''Рада  Миљковић''  Деспотовац  за
радну 2019/2020. годину;
6.Разматрање  и усвајање Годишњег плана рада за радну
2020/2021. годину;
7.Припреме за почетак  радне 2020/2021. године;
8.Обавештење о распоређивању васпитача и медицинских
сестара – васпитача по групама
9.Разно;
Седница са следећи дневним редом:
1.Усвајање записника са претходног астанка
2.Анализа  досадашњег  рада  и  реализацијеВОР-а  у
периоду септембар 2020-април 2021. године;
3.Сарадња са породицом;
4.Анализа  рада  Актива, предшколског,обданишног  и
јасленог узраста;
5. Аналуза рада тимова;
6. Договор око одржавања Ликовне колоније;
7.Информисање  стручних  радника  о  хоризонталној
размени  искустава  и  он  лајн  заједнице  учења  коју  је
организовао  ЦИП  у  сарадњи  са  УНИЦЕФ-ом  и
Министарством просвете, науке и технолошког развоја;
 8.Разно.
Седница са следећи дневним редом:
1.Усвајање записника са претходног астанка;
2.  Анализа  оствареног  рада  са  децом  предшколског
узраста;
3. Организација рада у летњем периоду;
4.  Анализа  рада  Актива  предшколских,  обданишних  и
јаслених група;
5. Извештај ореализацији Акционог плана рада П.У.''Рада
Миљковић'' Деспотовац за период 2020/2021;
6. Извештај о раду тимова за 2020/2021. годину;
7. Извештај о раду директора за првих шест месеци рада у
2020/2021. годину;
8. Договор око израде часописа на нивоу Установе;
9. Распоред васпитача и медицинских сестара-васпитача за
сптембар 2021. годину;
10 Разно.

26.08.2020.г.

27.04.2021.г.

23.06.2021.

Директор

Стручни сарадник

Васпитачи

Директор

Стручни сарадник

Васпитачи

Директор

Стручни сарадник

васпитачи

Дневни  ред  за
сњдницу

Спискови
присутних

Записник  са
седнице

Дневни  ред  за
сњдницу

Спискови
присутних

Записник  са
седнице

Дневни  ред  за
сњдницу

Спискови
присутних

Записник  са
седнице

                 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА ЗА РАДНУ  2020/2021. ГОДИНУ

19.08.2020.год. одржана је седница Педагошког колегијума са следећим дневним редом:
1.Усвајање записника са претходног састанка;
2.Избор понуђача и приручника за рад са децом у радној 2020/2021. години;
3.Разно.

10.11.2020.год. одржана је седница Педагошког колегијума са следећим дневним редом:
1. Усвајање записника са претходног састанка;
2. Разматрање и усвајање ИОП-а за М.В.
3. Разно.
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30.11.2020.год. одржана је седница Педагошког колегијума са следећим дневним редом:
1.Усвајање записника са претходног састанка;.
2.Разматрање и доношење одлуке о привременом затварау и престанку рада П.У.''Рада Миљковић'' Деспотовац;
3.Разно.

14.12.2020.год.одржана је седница Педагошког колегијума са следећим дневним редом:  
1.Усвајање записника са претходног састанка;
2.Анализа ситуације за почетак рада Установе после прекида услед пандемије коронавируса;.
3.Разно.

05.01.2021. године одржана је седница Педагошког колегијума са следећим дневним редом:
1. Усвајање записника са претходног састанка;
2.  Разматрање  и  усвајање  ИОП-а  за  Ф.М.  из  Великог  Поповића  и  Д.М.  из  Медвеђе  и  достављање  ИОП-а
Интересорној Комисији у Деспотовцу;
3. Договор око реализације радионице и предавања у оквиру Пројекта на нивоу Установе под називом ''Здравље
на првом месту'' у организацији тимова из Установе;
4. Разно.

08.02.2021. године одржана је седница Педагошког колегијума са следећим дневним редом:
1. Усвајање записника са претходног састанка;
2. Анализа рада тимова за прву половину радне године;
3. Договор око реализације унутрашњег вредновања ( Деспотовац, Ресавица, терен);
4. Разматрае распореда стручних радника у рад обавезних тимова и подтимова;
5. Анализа ангажовања стручних радника који доприносе прогесионалном развоју у Установи и ван ње;
6. Вредновање резултата рада и стручних радника;
7. Анализа реализације плана професионалног развоја на нивоу Установе;
8. Разно.

19.03.2021. године одржана је седница Педагошког колегијума са следећим дневним редом:
1. Усвајање записника са претходног састанка;
2. Разматрање, вредновање и усвајање ИОП-а за М.В. из предшколске групе;
3. Разно.

20.04.2021. године одржана је седница Педагошког колегијума са следећим дневним редом
1. Усвајање записника са претходног састанка;
2. Анализа досадашњег рада Установе од септембра 2020. године до апрола 2021. године;
3. Договор око термина и начина одржавања Васпитно-образовног већа;
4. Дефинисање дневног реда за ВОВ;
5. Информисање стручних радника о току и процесу хоризонталне размене везане за васпитно-образовни рад у
сарадњи са ЦИП-ом и Министарством просвете, науке и технолошког развоја;
6. Разно.

17.05.2021. године одржана је седница Педагошког колегијума са следећим дневним редом
1. Усвајање записника са претходног састанка;
2. Избор кључне области приоритета за 2021/2022 годину;
3.  Информисање чланова колегијума о  радионици за  стручне  раднике  у  организацији  Тима за  адаптацију  и
индивидуални рад са десцом;
4. Распоред стручних радника по стручним тимовима;
5. Разно.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДШКОЛСКИХ, ОБДАНИШНИХ ГРУПА У ДЕСПОТОВЦУ,
РЕСАВИЦИ И ГРУПА СА ТЕРЕНА ЗА РАДНУ 2020/21. ГОДИНУ

АКТИВНОСТИ ВРЕМА И МЕСТО НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ДОКАЗИ
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Формирање и 
рапоред 
васпитача и 
васпитних група у 
матичном вртићу 
и на терену

26.08.2020.
ПУ“Рада 
Миљковић“
Деспотовац

Усмено обавештење на 
васпино образовном 
већу 

Директор, координатор 
васпитача,координатор 
мед.сестара васпитача

Спискови деце и 
решења васпитача 
о својим радним 
местима

Пријем деце и 
договор са 
родитељима у 
вези пријема деце

На почетку 
школске године, 
и током школске 
године 2020/21.
ПУ“Рада 
Миљковић“
Деспотовац

Усмени разговор са 
родитељима

Директор, координатор 
васпитача, васпитачи, 
педагог(стручни сарадник)

Спискови деце по 
васпитном групама

Родитељски 
састанци

Прва недеља 
септембра 2020.

У току године

Дневни ред:
-Упознавање родитеља 
са начином рада током 
пандемије;
-Упознавање са планом
и програмом рада;
-Избор представника за
савет родитеља;
-Договор око простора 
за децу;
 -Договор око 
неопходног материјала 
за рад.
  Комуникација са 
родитељима по 
потреби.

Родитељи, васпитачи, 
директор

Дневни ред 
састанка у радним 
књигама, 
записник, извештај
о одбиру за савет 
родитеља.

Учешће у изради 
програма 
васпитно-
образовног рада 
деце обданишних 
и предшколских 
група

26.08.2020. 
30.09.2020. 
28.10.2020. 
25.11.2020. 
30.12.2020. 
29.01.2021.
24.02.2021.
25.03.2021.
28.04.2021.
26.05.2021.
Онлајн вибер 
група стручних 
радника
23.06.2021.
ПУ“Рада 
Миљковић“ сала 
за састанке

Активи предшкослких, 
обданишних и јаслених 
група одржаних преко 
вибер групе за стручне 
раднике због 
епидемиолошких 
препорука и заштите 
стручних радника

Директор, васпитач 
координатор васпитача, 
координатор мед. сестара 
васпитача, стручни срадник,
сарадници,  васпитачи и 
мед.сестре васпитачи

Записници са 
актива, спискови 
присутних 
стручних радника 
на састанцима и 
дневни ред актива,
радне књиге 
васпитача.

Извештаји 
стручних радника о
реализацији вор-а, 
план активности за
рад са децом и 
родитељима од 
куће, оперативни 
планови стручних 
радника.
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Организација 
активности за 
обележавање 
дечије недеље и 

Од 05.10.-
09.10.2020. 

05.10.2020.

06.10.2020. 

09.10.2020. 

07.10.2020.

08.10.2020.
09.10.2020. 

ПУ“Рада 
Миљковић“ 
Деспотовац, 
двориште и 
радне собе 
ПУ“Рада 
Миљковић“ 
Деспотовац

Дечија недеља:
“Подељена срећа два

пута је већа“
Понедељак-Дечија 
шареница
Уторак-Спортске игре 
„Мали Деспоти“ 
„Олимпијада“
Среда-Еко радионица
Четвртак-Деца и 
образовање 
активности, радионица-
израда плаката

Петак-Дан посвећен 
инклузији „Поклањамо 
с љубављу“ 
хуманитарна акција 
(донирана средстава у 
„Извор“ Параћин)

Директор, координатор 
васпитача, координатор 
мед. сестара васпитача, 
стручни сарадник, 
сараници, нутрициониста, 
спортско удружење „Мало 
Деспоти“, родитељи

Извештаји са 
организованих 
активности, слике 
деце и родитеља 
са радионице и 
спортске 
манифестације, 
плакат дечијих 
права, Тим 
посебног програма
за физичко 
васпитање, 
распоред ученика 
на „Олимпијади“, 
обавештење о 
спортском 
дешавању, 
распоред 
планираних 
активности за целу
недељу

Недеље здраве 
хране 16.10.2020.

Просторије и 
радне собе 
ПУ“Рада 
Миљковић“ 
Деспотовац

Радионица здрава 
храна „Здраво једем, 
волим и поштујем“

Васпитачи, мед.сестре 
васпитачи, родитељи, 
директор,  координатор 
васпитача, координатор 
мед сетсра васпитача, 
нутрициониста, куварице, 
стручни сарадник, 
сарадници

Обавештење о 
радионици, 
флајери, 
фотографије, 
извештај 
организоване 
радионице деца и 
васпитачи.

Адаптација деце Током године Подршка детету на 
нову средину, 
предавања за 
родитеље, укључивање
битних тимова за 
адаптацију, разговори 
са родитељима.

Васпитач, родитељ, дете, 
стручни сарадник.

План адаптације у 
радним књигама 
стручних радника.

Учешће на 
васпитно 
образовном већу 

26.08.2020.
27.04.2021.

Онлајн вибер
група стручних

радника

23.06.2021.
Просторије

ПУ“Рада
Миљковић“

Састанак  стручних 
радника, стручних 
сарадника, сарадника

Директор, стручни радници,
стручни сарадник, 
сарадници, координатори 
Тимова

Дневни ред, 
записници, 
извештаји, 
спискови 
присутних

Манифестације 05.-09.10.2020.
14.-18.12.2020.

27.01.2021.

04.02.2021.
24.05.2021.
11.05.2021.

Онлајн

Јун 2021.

Дечја недеља

Драмски новогодишњи 
сусрети
Светосавска приредба
Дан установе
Слава вртића
Пета „Ликовна 
Колонија“ 
 ТЕМА: „Мајско цвеће“
на нивоу Србије
Завршна приредба у 
част предшколаца

Стручни радници,деца, 
деца ликовног атељеа, 
директор, стручни радници,
Тим за драмске игре и 
активности, Тим Ликовног 
атељеа, учесници региона и
шире 

Извештај Тима 
ликовног атељеа, 
слике, 
фотографије, 
позивнице, 
захвалници, 
мејлови 
пристиглих радова.
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Организација 
сарадње са 
породицом

Септембар 2020.
01.09.-

10.09.2020.
ПУ“Рада

Миљковић“
Деспотовац

двориште вртића

Хуманитарана
акција

„Поклањамо с
љубављу“

06.11.2020.

25.05.2021.

Јун 2021.

Током године
2020/21

Родитељски састанак 
на нивоу група уз 
поштовање свих 
епидемиолошкис мера.

Донирање хигијенских 
средстава за децу којој 
је потребна додатана 
подршка у манастиру 
„Извор“ код Параћина

Предавање за 
родитеље „Припрема 
деце за полазак у 
школу“онлајн вибер 
групе
Анкета за родитеље-
побољшање квалитета 
рада наше установе 
(гугл упитник)
Давање идеја за 
реализацију ВОР-а

Директор, координатори 
ВОР-а, стручни сарадник, 
сарадници, нутрициониста, 
васпитачи, мед сестре 
васпитачи, деца, родитељи 
и стручни радници-
васпитачи и меицинске 
сетре васпитачи.

Дневни ред 
родитељских 
састанака у радној 
књизи, Извештај о 
организованим 
активностима, 
фотографије, 
радне књиге 
васпитача и 
мед.сестара 
васпитача, 
обавештења о 
организованим 
дешавањима, 
флајери који прате 
тему предавања 
или радионица, 
евалуациони 
листови

Сарадња са 
локалном 
заједницом

ОШ“Деспот 
Стефан Високи“ у
Деспотовцу

16.09.2020.

06.10.2020.

23.09.2020.

09.04.2021.

01.-04.06.2021. 
Пу“Рада 
Миљковић“

Предавање и 
демонстрација за децу 
„Безбедност деце у 
саобраћају“

„Олимпијада“
спортски дан

Сарадња са локалним 
радиом „Пулс“

Сачувајмо Планету
Садња младих садница 
у дворишту вртића

Стоматолошка служба 
за децу, Дом здравља 
Деспотовац

 Деца, стручни радници 
предшколских група из 
матичног вртића, директор, 
Чланови мото клуба из 
Београда, Спортско 
удружење „Мали Деспоти“,
Локални радио „Пулс“, 
Удружење „Еко моја 
Ресава“, 
Др Лидија Тазев

Обавештења о 
организованим 
дешавањеима, 
извештаји о 
реализованим 
догађајима, 
флајери, 
позивнице, 
фотографије

Рад у Тимовима

Једном месечно 
и по потреби и 
по плану и 
програму Тимова
у 2020/21

Састанци, онлајн путем 
вибер групе за стручне 
раднике

Чланови Тима, 
координатори Тимова, 
директор

Записници са 
састанака.

Стручно 
усавршавање
Стручних радника

Интеренет 
усавршавање, 
платформа 
ЗУМА, 
Хоризонтална 
размена 
искустава
25.03.2021.

Акредитовани програм 
за стручно усавршавањ 
путем друштвених 
мрежа
Вебинари-
хоризонтална размена 
искустава
„Подршка социјално 
емоционалном учењу 
деце предшколског 
узраста“

Координатори вор-а, 
директор, стручни 
сарадник, сарадници, 
педагошки саветник. 
ЦИП(центар за 
интерактивну педагогију, 
МПНТР, стручни радници. 

Сертификати, 
извештаји, 
презентације, 
снимак на јутјуб 
интернет и 
друштвеним 
мрежама, позивно 
писмо, списак 
учесника
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01.04.2021.

15.04.2021.

14.04.2021.

22.04.2021.

11.05.2021.

„Дигитални алати у 
функцији 
професионалног 
развоја“
„Подршка добробити и 
резилијентности деце 
прдш.узраста“
„Успостављање 
правила и прузање 
подршке у 
предшколском 
васпитању“
„Подршка породици и 
децеи из осетљивих 
група“
„Креирање 
стимулативних прилика
за развој и учење деце 
до три године“

Израда личног 
портфолија

Током школске 
године 2020/21

Додавање извештаја у 
лични портфолијо и 
осталих доказа који 
могу да обогате лични 
професионални 
портфолијо

Координатор васпитача у 
матичном вртићу и 
васпитача на терену, 
директор, стручни 
сарадник, координатор 
јаслених група, стручни 
радници

Портфолијо са 
доказима

Представе за децу 12.05.2021. Представа
“Пут око света“

Деца, стручни радници, 
директор, глумци 
позоришта „ПЕПИНО“ из 
Ниша

Фотографије, 
извештаји стручних
радника

Новогодишњи 
драмски сусрети

14.-18.12.2020.
ПУ“Рада 
Миљковић“ 
Деспотовац 
онлајн и вибер 
групе на нивоу 
васпитних група

Новогодишњи драмски 
сусрети под називом 
„Новогодишње 
чаролије“

Деца, стручни радници, Тим
за драмске игре и 
активности

Програм, флајери, 
извештај,фотограф
ије, снимци на 
друштвеним м 
режама и вибер 
групама

Радионице 07.10.2020.

09.10.2020.

16.10.2021.
17.-18.12.2020.

08.03.2021.

18.03.2021.

22.04.2021.

28.-29.04.2021.

-Еко-радионица
Израда плаката
-Дан посвећен 
инклузији
-Здрава храна
-Новогодишња 
радионица
-Осмомартовска 
радионица
-Светски дан 
рециклаже-радионица
-Сачувајмо планету-
радионица
-Ускршња радионица

Деца, стручни радници, 
сарадници, стручни 
сарадник, нутрициониста 
вртића, директор

Фотографије, 
крајњи продукти 
са радионица, 
извештаји стручних
радника.

Посебни 
програми

Два пута
недељно током
2020/21 године

Посебни програм из 
физичког васпитања

Ликовни атеље

Активности путем 

Координатори посебних 
програма, стручни радници,
деца, директор

Свеске посебноих 
програма у којима 
се бележе 
активности, дечији 
радови, 
фотографије, 
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Од 16.03.2020. вибер група за рад од 
куће.

планови и идеје о 
могућим 
07активностима за 
рад са децом од 
куће.

Рад са даровитом 
децом

27.01.2021.
ПУ“Рада

Миљковић“
Онлајн 

04.02.2021.
ПУ“Рада

Миљковић“
Онлајн 

Светосавска приредба 
хор „Пчелице“

Дан установе, хор 
„Пчелице“

Координатор и чланови 
Тима за рад са даровитом 
децом, деца, стручни 
радници, родитељи, 
директор, стручни сарадник
као пратња на хармоници.

Фотографије, 
флајери, 
извештаји, 
обавештења на 
вибер групи за 
стручне раднике 
као и снимци 
изведбе хора 
„Пчелице“

Организација 
рекреативног 
прогрма

30.12.2020.
ПУ“Рада 
Миљковић“ 
Деспотовац

23.06.2021.

Актив васпитача и 
мед.сестара васпитача

Стручни радници, 
директро, координатори 
вор-а за јаслене, 
обданишне и предшколске 
групе, стручни сарадник, 
сарадници

Радне књиге, 
дневни ред актива

Пројекат на нивоу 
установе

Током радне 
2020./21.

06.10.2020.

16.10.2020.

08.01.2021.

12.01.2021.
13.01.2021.

09.04.2021.
 
22.04.2021.

Назив пројекта 
„Здравље на првом 
месту“
-Спортом чувам 
здравље
- Радионица здрава 
храна
- Предавања тима за 
ПЗЗ о здрављу
- Радионица за стручне 
раднике“Здрава храна“
-Садња младица у 
дворишту вртића
-Радионица дан 
планете, плакати

Стручни радници, 
директор, родитељи, деца, 
Тим за екологију, Тим за 
физичко васпитање, ПЗЗ и 
исхрана деце, Битни 
Тимови

Извештај, 
обавештења, 
флајери, 
фотографије.

Радионице за 
стручне раднике, 
Тимски рад

08.01.2021.
(предавање 
онлајн)
12.01.2021.
13.01.2021.

05.-07.05.2021.
ПУ“Рада 
Миљковић“ 
Деспотовац
10.05.2021.
ПУ Ресавица

25.05.2021. 
ПУ“Рада 
Миљковић“
Деспотовац

Предавање и 

радионица „Здравље 
на првом месту“

Радионица-„Игром и 
проценом до бољег 
квалитета“

Радионица- „Корак 
напред у сарадњи 
вртића и родитеља“

Тим за ПЗЗ и исхрану деце, 
Тим за равојно планирање, 
Тим за самовредновање, 
Тим за обезбеђивање 
квалитета и развој 
установе,Тим за адаптацију 
деце, Тим за 
професионални развој и 
стручно усавршавање, Тим 
за заштиту деце од 
злостављања и 
занемаривања, Стручни 
Тим за инклузивно 
образовање, Тим за ППП, 
директор, стручни радници,
сарадници и стручни 
сарадник

Извештаји Тимо, 
извештаји стручних
радника, флајери, 
обавештења, 
фотографије, 
плакати продукти 
радионица,евалуа
циони листови 

Стручни сусрети 
стручних радника

01.-03.10.2020. 
В.Бања

Сусретање васпитача, 
презентовање стручног 
рада „Играмо, 
стварамо...“

Директор, координатор 
ВОР-а, васпитрачи 
М.Ђорђевић, С.Стојановић, 
З.Стојановић и И.Јанковић

Презентације, 
флајери, позивно 
писмо, котизација, 
захвалнице за 
учешће, 
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09.10.2020.
Кладово

27.-30.05.2021.
В.Бања

Стручни сусрети 
медицинских сестара 
васпитача, посматрачи 
и размена искустава на 
сусретима

Сусретање васпитача 
„Један дан у вртићу“, 
учесници и 
презентатори са темом 
„Вода извор здравља“

Директор, координатор 
ВОР-а јаслених група

Директор, координатор 
ВОР-а предшколских 
Снежана Никодијевић, 
обданишних група, 
васпитачи: И.Јанковић, 
З.Стојановић, Ј.Обрадовић 
Гвозденовић

сертификати

Обуке за стручне 
раднике на 
интерном нивоу

Од 02.11.2020. 
до 15.01.2021.
ПУ“Рада 
Миљковић“ 
Деспотовац

03.03.-
02.06.2021.
ПУ“Рада 
Миљковић“ 
Деспотовац

Коришћење ворда, 
израда табела, и 
извештаја, слање 
фотографија и 
снимака ;
Дигитализација и 
коришћење ВЕБ алата 
2.00

Презентације, 
демонстрација, часови 
за стручне раднике.

Координатор ВОР-а 
Снежана Никодијевић, 
педагошки саветник Сузана 
Петровић, васпитачи: 
Г.Ђорђевић, Б.Милојковић, 
С.Живковић Милић, 
И.Јанковић, Б.Стојковић, 
Љ.Јовановић, 
С.Николић,Ј.Марковић, 
З.Спасојевић, В.Ивановић, 
М.Стојић

Спискови 
присутности, план 
рада педагошког 
саветника, 
фотографије, 
извештаји стручних
радника који су 
похађали 
предавања , 
захвалнице

Извештај о реализацији васпино-образовног рада у јасленим групама у Деспотовцу и Ресавици  за радну
2020/21.годину

Активности Време Начин реализације Носиоци

Формирање јаслених група Август2020. Спискови деце Директор,
Главна медицинска
сестра,сарадник на

превентиви
Планирање и програмирање 
васпитно-образовног рада за 
месец:

Септембар

Октобар

Новембар

ПУ“Рада 
Миљковић“

26.08.2020..год

30.09.2020.год

28.10.2020.год

Кроз недељне  теме:
„Поново заједно“
1.Ово сам ја;
2. Ја у вртићу;
3. Моја породица;
4. Другарство;

 „У царству јесени”
1.“Јесење боје“
2.“Да право свако дете 
ужива лако“;
3. „Здрава храна“;
4.“Јесењи плодови”
5. „Кишни дани мога 
краја“

„Царство животиња“
1.“ У та давна времена“;
2.“ Дивље животиње“;
3. „Домаће животиње“;
4. Господари неба и 
водених пространстава.

„Зимске чаролије”
1. “Временске 

Председници актива, 
васпитачи, главни васпитач, 
директор, стручни сарадник
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Децембар

Јануар

Фебруар

Март

Април

Мај

Јун

25.11.2020..год

30.12.2020.год.

29.01.2021.год.

24.02.2021.год.

31.03.2021 год.

28.04.2020.год.

26.05.2021.год

23.06.2021 год.

прилике''
2. '' Шта чини једну 

годину''
3. ''Покренимо 

чаролију”
4. „Деамразијада“

 „У срцу са нама”'
1.и2.“Зимски 
рекреативни програм“
3.“Народна традиција и 
обичаји“
4.“Свети Сава увек са 
нама“

„Причам ти причу“
1.”У свету бајки“
2.“Бајке“
3.“Поезија за децу“
4.“Народна књижевност“

''Желим љубав да 
ширим''

1. '' Мајка је 
најлепша бајка''

2. ''Занимања''
3. '' Заштитимо 

природу''
4. '' Весници 

пролећа”
5. „Пролеће нам 

долеће“
6.

'' Стварајмо зелену 
будућност''
1.“Чаробни живот 
биљака“
2.“Лепоте мога краја“
3.“Сачувајмо планету 
Земљу“
4. „Ускршња недеља“
5.“Зелено боја живота“

„Свет је у сјају, радост у 
мају“
1.“Гмизавци и 
водоземци“
2.“Инсекти“
3.“Рано воће и поврће“
4.“Саобраћај“
 
„Ближи се, ближи лето“
1. „Мала фабрика маште“
2. „Игром до знања“
3. „Лето стиже, сладолед 
се лиже“

Летњи рекреативни
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Јул и август Свеска и записник актива 
са дневним редом, 
списак присутности 
стручних радника

Родитељски састанци
Септембар 2020.

Током године

Дневни ред:
1.Превентивна 
здравствена заштита и 
васпитно образовни рад 
за школску 2020./2021.
2.Избор родитеља-
представника за савет 
родитеља и његовог 
заменика;
3.Разно
Дневни ред:
1.Упознавање родитеља 
са пројектом на нивоу 
групе;
2.Разно.

Медицинске сестре –
васпитачи,родитељи

Радионице 22.04.2021. 
поводом дана 
планете Земље;
28. и 29.04.2021. 
Ускршња 
радионица;
05-07.05.2021. 
Радионица за 
стручне раднике

Вапитачи, деца и 
родитељи

Фотографије и видео записи

Пројекат на нивоу установе 
"Здравље на првом месту" у 
оквиру кога је реализована 
радионица за дан здраве 
хране "Храну једем волим и 
поштујем"

08.10.2020. у            
Деспотовцу

09.10.2020. у            
Деспотовцу

16.10.2020. у            
Деспотовцу

- Деца и образовање

-Дан посвећен инклузији

Радионице здраве хране 
са децом и васпитачима

Фотографије предлог 
активности,         
обавештење,
флајери

Присуство и учешће на дечјој 
недељи од 05. до 09.10 2020. 
године под називом   
"Подељена срећа два пута је 
већа"

05.10.2020.

06. 10.2020.

07.10.2020.

-Дечја шареница

-Спортом чувамо 
здравље
-Дете и заштита животне 
средине

Фотографије ,
плакат ,
обавештење за васпитаче,
продукти рада , флајери

Индивидуални рад са децом Током школске
године 2020/21

План 
индивидуализованог 
рада у радној књизи,
Рад по ИОП-у

Деца,
Родитељи,
Васпитачи,  мед  .сестре
васпитачи,  директор,
педагог

Индивидуални разговори са
родитељима

Током радне 
2019/20.године и 
по потреби 
родитеља и 
васпитача

Кутак за родитеље,радна 
књига, белешке, свеска 
за индивидуалне 
разговоре

Родитељи,
Васпитачи,  мед  .сестре
васпитачи,,  Тим  за
инклузију, деца
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Сарадња са породицом
Током школске
године 2020/21

Визуелна комунакиција 
преко пано за родитеље,
Непосредна комуникаија 
приликом довођења-
одвођења детета,
Укључивање родитеља у 
набављању радног 
игровног материјала,
Индивидуални 
разговори,
Пројекат,
Род.састанци,
Радионице,
Посете приликом Дана 
Отворених врата

Родитељи,
Васпитачи, директор

Сарадња са превентивом и
нутриционистом

Септембар
Октобар

Новембар
Март
Април

2020/21

„Људско тело“

„Лична хигијена“

„Правилна исхрана“

„Заразне болести“

Медицинске сестре-
васпитачи, деца, сардник на
превентивној здравственој

заштити и исхрани деце,
нутрициониста

Портфолио Током школске
године2020/21

Вођење портфолјиа
Деца,

Родитељи,
Медицинске сестре-

васпитачи

Бонтон групе
На почетку и током

школске године
2020/21

Дефинисање правила 
понашања у групи и ван 
ње (цртежи на паноу у 
радној соби)

Деца,
Медицинске сестре-

васпитачи

Адаптација деце
На почетку

школске године
2020/21и током

године:октобар,но
вембар,децембар ,

фебруар и април

План адаптације
Табела адаптације у 
сарадњи са родитељима
Упитници за родитеље

Медицдинске сестре
васпитачи, родитељи,деца

Сарадња са педагогом
Током школске
године 2020/21

Белешке о деци којој је 
потрбна подршка, израда
ИОП-а, педагошког 
профила деце, 
саветовање, рад у групи, 
помоћ на 
манифестацијама

Мед.сетре васпитачи,
родитељи,деца

Сарадња са родитељима у
време ванредне ситуације Март, април, мај, 

јун, јул 2020/21

Извештаји о 
реализованим 
активностима, мејлови и 
радови деце од куће са 
родитељима, оперативни
планови

Мед.сестре васпитачи,
родитељи,деца

И З В Е Ш Т А Ј И  О  Р А Д У  С Т Р У Ч Н И Х  Т И М О В А
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ 2020/21

КООРДИНАТОР ТИМА  : Снежана Живковић Милић  -стручни сарадник

       ВРЕМЕ           НАЧИН         
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    АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ     РЕАЛИЗАЦИЈЕ    НОСИОЦИ     ДОКАЗИ
Састанци Тима за 
нклузију

15.09.2020.
30.10.2020.
09.11.2020.
30.11.2020.
03.03.2021.
24.05.2021.
10.06.2021.
18.06.2021. у 
Деспотовцу

Одржавање 
састанака уживо  
или преко вибер 
групе (због 
пандемије корона 
вируса)

Чланови Тима, 
директор

Записници са 
састанака, 
дневни ред, 
радне књиге 
чланова тима

Израда упитника за
формирање базе 
података и 
прикупљање 
података за радну 
2020/2021. годину

Септембар - 
октобар

Састављање 
упитника за 
родитеље у 
сарадњи за 
директором и 
Тимом за ПЗЗ

СТИО, Тим за ПЗЗ, 
директор

Попуњени 
упитници од 
стране родитеља
који се налазе у 
личним 
портфолијима 
деце

Формирање базе 
података

Октобар и 
новембар 2020.

Анализа 
прикупљених 
података из 
упитника

СТИО, Тим за ПЗЗ Табеларни 
приказ базе 
података

Промоција 
инклузије  
„Поклањамо с 
љубављу“ у оквиру 
Дечје недеље под 
називом 
„Подељена срећа 
два пута је већа“

Октобар 2020. Прикупљање 
средстава за 
хигијену од деце и 
родитеља и 
дистрибуција деци 
са потешкоћама у 
развоју и без 
родитељског 
старања у 
манастиру Света 
Петка у Извору код 
Параћина

СТИО, деца, 
родитељи стручни 
радици вртића

Обавештење, 
извештај, 
фотографије

Евиденција деце 
којој је потребна 
додатна подршка

Током године Праћење деце, 
прикупљање и 
бележење података
о њима, 
прикупљање 
радова деце којој је 
потребан додатна 
подршка

СТИО, васпитачи, 
медицинске сестре – 
васпитачи, стручни 
сарадник

Записници са 
СТИО, педагошки
профили деце, 
белешке о деци 
из радних књига,
сагласност 
родитеља о 
потребама 
детета за 
додатном 
подршком

Формирање ИОП 
Тимова 

Тооком године Одржавање 
састанака Тима са 
групним 
васпитачима деце 
којој је потребна 
додатна подршка

СТИО, стручни 
сарадник

Педагошки 
профили

Израда педагошког
профила сваког 
детета коме је 
потребна додатна 
подршка

Октобар2020.
Фебруар 2021. 
јуни 2021.

Попуњавање 
предиђених 
образаца

Тим, васпитачи, 
стручни сарадник

Педагошки 
профили

Сарадња са другим
институцијама

Током године Обраћање 
Интерресорној 
комисији, сарадња 
са  О.Ш.

Тим, директор ИОП за М.В., 
Ф.М., Д.М., 
пропратно писмо
за ИРК, записник 
са састанка, План
транзиције 
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сагласност и 
изјаве родитеља

Пружање подршке 
родитељима деце 
којој је потребна 
додатна подршка

Током године Индивидуални 
разговори са 
родитељима, 
пружање 
информација, 
саветодавни 
разговори, 
упућивање на 
стручне службе

Чланови СТИО и 
чланови ИОП Тима

Радне књиге, 
свеске за 
индивидуалне 
разговоре

Израда ИОП – а Током године Састанак ИОП Тима 
и попуњавање 
предиђених 
образаца за ИОП

ИОП Тим ИОП, записмик 
са састанка

Усвајање ИОП - а Током године Састанци 
педагошког 
колегијума

СТИО, ИОП Тим, 
чланови Педагошког 
колегијума, директор

Записници са 
Педагошког 
колегијума

Израда Акционог 
плана рада

Током године Одржавање 
састанкаи 
попуњавање 
предвиђених 
образаца

Чланови СТИО  и 
ИОП Тима

Акциони план и 
записник са 
састанка

Анализа напретка 
деце

Током године Анализа 
педагошких 
профила деце којој 
је потребна додатна
подршка

СТИО и директор Записник са 
састанка, 
педагошки 
профили, 
извештај 
педагога

Координација 
СТИО са другим 
Тимовима

Током године Планирање 
радионица за 
стручне раднике са 
другим Тимовима

СТИО, Тим за 
самовредновање, 
Тим за адаптацију и 
индивидуални рад са
децом, Тим за 
унапређење 
квалитета рада

Записници са 
састанака

Реализација 
радионица за 
стручне раднике

05. и 07. 05.2021.
и 25.05.2021.

Реализација 
планираних 
радионица за 
стручне раднике у 
сарадњи са 
Тимовима из 
установе

СТИО  и Тимови из 
установе

Обавештење о 
радионицама, 
флајери, 
фотографије, 
продукти рад, 
евалуациони 
листићи, 
спискови 
присутних 
радника

Присуство 
Педагошким 
колегијумима

10.11-2020-
30.11.2020.

Одржавање 
састанак

Чланови Педагошког 
колегијума

Записници са 
састанак, дневни
ред

Израда Извештаја о
раду Тима за 
2020/2021. годину

Јуни 2021. 
године

Подела задужења 
члановима СТИО и 
израда Извештаја

Чланови СТИО Извештај о раду 
СТИО за 
2020/2021.

Израда Плана рада 
СТИО за 2021/2022.
годину

Јуни 2021. 
године

Подела задужења 
члановима СТИО и 
израда Извештаја

Чланови СТИО План рада СТИО 
за 2021/2022. 
годину

Извештај о раду Тима за праћење дечијег развоја и напредовања за
радну 2020/21. годину

Чланови Тима за праћење дечијег развоја и напредовања:
-Јаковљевић Весна – васпитач
-Спасојевић Златица – медицинаска сестра – васпитач
-Снежана Живковић – Милић – педагог
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                        Активности       Време 
 Реализације

     Начин   
  реализације

    Носиоци     Докази

 
Израда Плана рада Тима за 2020 -2021. јуни  2020.    вртић  у

Деспотовцу
састанак ТДРН

       
      ТДРН

Записник  и
План  рада
ТДРН

Упознавање стручних радника на Васп.
–  обр.  већу  са  начином  праћења
васпитно – образовног рада  као и са
вођењем  групног  и  индивидуалног
портфолија

август  2020.   вртић  у
Деспотовцу

Васпитно – образ.
веће  и   стручни
Активи

       

     ТНДР

Записник  са
већа  и
протоколи
праћења ВОР -
а  и   групног
портфол.

Индивидуално  упознавање  нових
радника  са  начином  израде  групног
портфолија и праћења  васп. – образ.
рада

септембар  2020.
вртић у  Деспотовцу и
Ресавици

Ккнсултације
чланова  Тима  са
стручним
радницима 

      
      ТНДР Интерене

белешке ТНДР 

Израда  документације  за   праћење
израде  групног  портфолија  и
документације за  праћење васпитно –
образовног рада

септембар  2020.
вртић у Деспотовцу 

Израда протокола
праћења

        

     ТНДР
Протокол
праћења
израде
портфолија

Посете  васпитним  групама  и  преглед
дечјих   и  групних  портфолија
портфолија као и  васп. – образ. рад

фебруар  и јули 2020,
вртић  у  Десп.  и
Ресавици   

Посете  и  преглед
портфолија  по
плану посете

       
  
      ТНДР

Најаве
прегледа  по
групама  и
Протоколи
праћења
израде  порт.
по  групама  и
ВОР - а 

Усмено  обавештавање  стручних
радника  на  Активима  о  посетама  и
прегледу израде портфолија

Сваке  задње  среде  у
месецу у Деспотовцу

на  стручним
Активима
васпитача  и  мед.
–  сестара
васпитача 

       

       ТНДР

Записници  са
актива
васпитача  и
мед.  сестара
васпитача

Прикупљање  и  анализа  података
добијених  праћењем  израде
портфолија  и  реалитације  инд.
васпитно – образовног рада

од септембра 2020. до
јуна  2021.     у
Деспотовцу  и
Ресавици 

Праћењем израде
дечјих порфолија 

      

       ТНДР

Чек  листе,
портф,
протокол
праћења
израде
портфол.  бел.
о деци, 

Израда  извештаја  о  праћењу  дечјег
развоја и напредовања на крају првог
дела  радне  године  и  на  крају  радне
године 

Фебруар  и  јуни  2021.
вртић у  Деспотовцу и
Ресавици

Израда  извештаја
о раду ТДРН

        

      ТДРН
Извештај  о
раду ТДРН

Израда  Извештаја  о   раду  ТДРН  за
радну 2020  - 2021. годину

јуни  2021.  вртић  у
Деспотовцу 

Израда  Извештаја
о раду ТДРН

        
      ТДРН Извештај  о

раду ТДРН

Израда  Плана  рада  ТДРН  за  радну
2021/2022. годину

Јуни  2021.  вртић  у
Деспотовцу

План рада ТДРН
     
     ТДРН План  рада

ТДРН  за
2021/2022

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 2020/21
Координатор: Надица Башановић

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ НАЧИН ПРАЋЕЊА НОСИОЦИ ДОКАЗИ
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Одржавање 
састанкаТЗС

14.09.2020.
23.10.2020.
15.01.2021.
12.02.2021.
26.02.2021.
20.04.2021.
12.05.2021.
31.05.2021.
17.06.2021.

Записници ТЗС
Директор
Координатор ВОР-
а
Координатор тима
Чланови тима

Записник ТЗС
Вибер група 
самовредновања

Одабир кључне области
вредновања

Август 2021. Записник 
састанкаТЗС

ТЗС

Директор

Записник ТЗС

Информисање 
васпитача,мед.сестара-
васпитача о годишњем 
плану и истицање истог 
видно место

На крају 
школске 
2020./21.год

Записник са састанка
актива,васпитно-
образовног 
већа,тимова,огласна 
табла

      ТЗС

Записници

Огласна табла

Упитници Током године Урађени упитници       ТЗС Упитници

Обрада података После 
попуњених 
упитника

Статистичка обрада 
података добијена 
кроз упитнике

       

       ТЗС

Извештај обрађених 
упитника

Упознавање колектива 
са извештајем 
процењеног стања 
кључне области-
снагама и слабостима

Август 2021.

Извештај записника 
са састанка

       ТЗС

Извештај,записник

Израда акционог плана 
за кључну област

Септембар 
2021.

Акциони план

       ТЗС

Акциони план

Упознавање колектива 
са акционим планом и 
истицање истог на 
видно место

По урађеном 
плану

Записници са 
састанака

Огласна табла

       ТЗС Записник

Огласна табла

Вибер група установе

Радионица за стручне 
раднике-васпитаче и 
мед. сестре-васпитаче

5.05.2021.
7.05.2021.
10.05.2021.

Извештај
Фотографије
Продукти радионице

ТЗС,
УНАПРЕЂИВАЊЕ 
КВАЛИТЕТА РАДА 
УСТАНОВЕ,ППП,
СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ
ДИРЕКТОР 
КООРДИНАТОР 
ВОР-а

Фотографије
Извештај
Евалуациони листови

Анализа рада,
реализације активности

Током године Извештаји
Записници са 
састанка

       ТЗС Записник

Координација тимова Месечно Записник са 
педагошког 

Директор
Координатор

Записник
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колегијума
Извештај ТЗС за 
протеклу годину

До 
20.06.2021.

Извештај        ТЗС Извештај

Упознавање васпитно-
образовног 
већа,Управног одбора и
Савета родитеља са 
Извештајем ТЗС за 
протеклу годину

До краја 
школске 
2020./21.год

Извештај 
ТЗС,записници

       ТЗС Извештај
записник

ИЗВЕШТАЈ АКЦИОНОГ ПЛАНА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ЗА КЉУЧНУ ОБЛАСТ 
„ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЈЕНИЦА УЧЕЊА“ ЗА ШКОЛСКУ 2020./21.ГОДИНУ

Координатор:Надица Башановић-васпитач

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ ДОКАЗИ
Адекватна примена 
дигиталне 
технологије за 
размену информација
са свим релевнтним 
учесницима

Током 
школске 
2020./21.

Семинари 
Обуке
Пример добре праксе

Директор
Васпитачи
Родитељи
Мед.сестре-
васпитачи

Фотографије
Снимци 
екрана
Извештај
Записници

Васпитачи и стручни 
сарадници критички 
сагледавају своју 
праксу кроз 
заједничка 
истраживања и 
процес рефлексије

Током 
школске
2020./21.

План и извештај 
професионалног развоја
Пример добре праксе

Директор
Васпитачи
Мед.сестре-
васпитачи
Тимови
Педагог
Родитељи

Извештаји 
упитника
Коментари 
родитеља на 
предавања
Фотографије
Снимци 
екрана

Планирање и 
реализација стручног 
усавршавања 
остварује се на 
основу анализе 
потребе 
запослених,устано
ви савремених токова
образовног система

Током 
школске
2020./21.

Упитници
Вибер 
Мејл

Директор
Васпитачи
Мед.сестре-
васпитачи
Тимови
Педагог
Родитељи

Снимци 
екрана
Извештај 
анкета

Извештај Тима за адаптацију деце на вртић и индивидуални рад
 са децом за радну 2020/21.годину

Координатор:Јелена  Гвозденовић

Активности Време Начин праћења Носиоци Докази
Израда Плана 
рада Тима за 
адаптацију деце 
на вртић и 
индивидуални 
рад са децом за 
радну 202122

Јуни 2020 План рада Тима

Тим за адаптацију 
деце на вртић и 
индивидуални 
рад са децом

План рада 
Тима

Сређивање 
спискова деце за 
пријем у вртић и 
распоред деце по 
групама

Јуни 2020 Спискови деце по групама
-Тим 
-Главна 
мед.сестра-
васпитач
-Главни васпитач

Спискови 
деце
Записник са 
Већа

Информисање 
запослених о 
распореду деце 
по групама за 
ардну 2021/22

Август 2020 Васпитно-образовно веће
-Директор
-Тим 
-Главна 
мед.сестра-
васпитач
-Главни васпитач

Спискови 
деце по 
групама

Израда упитника  На почетку Упитници,анализа добијених Записници са
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за родитеље око 
избора теме за 
предавање за 
родитеље у овој 
радној години и 
обрада добијених 
података

године и током 
године по 
потреби

резултата и одабир теме за 
предавање

Тим састанака,
извештаји,
упитник,
статистићи 
обрађени 
подаци

Информисање 
родитеља о 
кућном реду 
преко паноа за 
родитеље и кутка 
за индивидуалне 
разговоре и 
постојању 
саветовалишта за 
родитеље

 
На почетку 
године и током 
године по 
потреби

Пано за 
родитеље,саветовалиште за 
родитеље,флајери,распоред 
индивидуалних разговора по 
групама

Тим
Евиденција о 
разговорима,
Флајери,
Групни 
портфолио,

Организовање 
предавања за 
родитеље чија 
деца полазе у 
вртић или мењају 
васпитну групу 
или васпитача у 
Деспотовцу или 
Ресавици,као и 
тему коју су 
родитељи 
изабрали

-Септембар 
2020
-Током године

-Предавање
12.05.2021.
"Припрема
Деце за полазак
у први разред 
О.Ш

Записници са родитељских 
састанака,предавање за 
родитеље

 
Тим

Обавештење 
За 
предавање,
Презентација
фотографије

Израда Плана 
адаптације  деце 
за васпитаче уз 
укључивање 
родитеља

-На почетку 
радне године и 
током године
-По потреби

План адаптације -Тим
-Васпитачи
-Мед.сестре-
васпитачи

План 
адаптације за
свако 
новопримљ-
ено дете

Индивидуални 
разговори са 
родитељима како 
тече адаптација 
њихове деце на 
вртић

Током године
Евиденција индивидуалних 
разговора са родитељима

-Тим
-Васпитачи
-Мед.сестре-
васпитачи

Евиденција 
Обављених
Разговора са 
родитељима-
Радна књига 
и 
информације
о детету

Сарадња са 
осталим 
Тимовима у 
установи и 
организовање 
радионица за 
стручне раднике

Радионица
25.05.и 26.05.
2021.
"Корак напред у
сарадњи вртића
и родитеља"

Записници,материјали
Тим Записници са

састанка 
Тимова,
Извештаји,
Флајер,
Обавештење,
фотографије

Упитници за 
родитеље о 
индивидуалним 
способностима 
деце(израда ИОП-

Током године Спискови и индивидуални 
образовни програми

-Тим 
-Стручни радници

Извештаји 
васпитача,
План ИОП-а
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а  по потреби) и 
праћење ИОП-а 
интегрисаног у 
рад групе
Информисање 
запослених о раду
и активностима 
Тима на Активима 
и Васпитно-
образовном већу

Током године
Записници са Актива и 
Васпитно образовнух већа

Тим Запсници са 
сасастанака 
Тимова,
Актива,Већа

Праћење вођења 
индивидуалних 
разговора са 
родитељима

Током године
Табеле за заказивање 
разговора,радне књиге

-Тим
-Директор

Табела,
Радне књиге

Вођење 
протокола 
бр.5(импрес)

Током године Белешке,записници са 
састанка

Педагог Записници,
извештај

Пружање помоћи 
и подршке 
стручним 
радницима

Током године Белешке,записници са 
састанка

-Директор
-Педагог
-Стручни радници

Записници са
сатанка

Организовање 
активности које 
подстичу учешће 
породице у рад 
вртића

Током године
Ућешће родитеља у 
активностима 
вртића,пројектима на нивоу 
групе и установе

-Тим
-Директор
-Стручни радници

Извештај
Главног 
васпитача

Израда извештаја 
о раду Тима за 
адаптацију и 
индивидуални 
рад са децом за 
протеклу годину

  
Јуни Извештај о раду Тима

Тим Извештај о 
раду Тима

Израда Плана 
рада Тима за 
адаптацију и 
индивидуални 
рад са наредну 
годину

 
Јуни План рада Тима

Тим План рада 
Тима

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА  ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ

Координатор Тима: Ивана Јанковић
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ НАЧИН

РЕАЛИЗАЦИЈЕ
НОСИОЦИ ДОКАЗИ

Израда брошуре у вези
са дискриминаци-јом 
деце, ''Правила 
понашања у установи'' 
и ''Од препознавања 
до поступања- водич 
кроз превенцију и 
одговор на 
дискриминаци-ју за 
запослене у 
установама васпитања 

На почетку 
радне године

Израда брошура Тим за заштиту 
деце од  
дискримина-ције, 
насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

-Центар за 

Израда брошура 
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и образовања'' послата
преко вибер групе.
Брошура за родитеље  
послата преко вибер 
групе ''Превенција , 
заштита и поступање у 
случајевима 
дискриминаци-је у 
образовању''

18.12.2020. -преко вибер групе интерактивну 
педагогију

Састанак Тима 29.09.2020.
30.10.2020.
18.12.2020.
26.03.2021.
17.06.2021. 

Одржани састанци Чланови Тима Свеска за вођење
састанака
Вибер група

Дечја недеља 
''Подељена срећа два 
пута је већа''
-дечја шареница,
-спортом чувамо 
здравље,
-дете и заштита 
животне средине.
-деца и образовање,
-дан посвећен 
инклузији.

05.-11. 10.
2020.време

трајања “Дечје
недеље”

Израда
плаката,исцрта-вање
дечјих права, 
цртежа...

Деца, чланови 
тимова

Фотографије;
извештаји;
радови;
продукти.

Координација 
Тимовима

Педагошки колегијум

Једном месечно

 

  

 Одржани          
састанци

Директор, 

координатори 
тимова

Записници са 
састанка 

Координато-
ра тимова и 
записник 
педагошког 
колегијума 

 Примена активне 
политике против 
насиља и дискримина-
ције

.
Током године Пано за родитеље Тим за заштиту 

деце
Уређен пано за 
родитеље

Сарадња са 
друштвеном средином
Функциониса-ње  
мреже за решавање 
различитих врста 
насиља и заштита 
права детета

Током радне 
године 
2020/2021.

Сарадња са центром
за социјални рад

-Директор
-Тим за заштиту 
деце

Записник са 
одржаних 
састанака

Извештај о раду  Тима 
за заштиту деце од  
дискримина-ције, 
насиља, злостављања 
и занемаривања
2020/2021.

Јун 2021..
Израда извештаја о 
раду Тима за 
2020./2021.

Чланови тима за 
заштиту деце од 
злостављања и 
занемаривања

Извештај о раду 
Тима за заштиту 
деце од 
злостављања и 
занемарива-
ња

Годишњи план Тима за
заштиту деце од ДНЗЗ

Јун 2021. Израда годишњег 
плана

Тим за заштиту 
деце од 
дискримина-
ције ,насиља,
злостављања и 
занемаривања

Годишњи план 
рада за 
2021.2022.
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 Радионице за стручне 
раднике
''Здравље на првом 
месту''и
''Корак напред у 
сарадњи вртића и 
породице''

 12.01.2021.
13.01. 2021.
25.05.2021.

Израда плаката, 
флајера, 
обавештење

Директор, тим за 
заштиту деце од 
дискриминације , 
насиља, 
Злостављања и 
занемаривања, 
тим за пзз и 
исхрану деце, тим 
за адаптацију и 
индивидуални рад 
са децом, тим за 
инклузију, тим за 
предшколски 
програм, тим за 
дечји развој и 
напредовање.  

Презентова-ње 
радова, 
фотографије, 
евалуационе 
листе.

Упитник о 
дискримина-цији  
деце по групама

Април Израда упитника тим за заштиту 
деце од 
дискримина-ције, 
насиља, 
злостављања и 
занемаривања

Анализа упитника

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
 РАДНИКА ЗА РАДНУ 2020/21.ГОДИНE

Координатор Тима: Јелена Димитријевић-васпитач
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ ДОКАЗ

Израда плана Јун 2021. Табеларни приказ Тим за професионални
развој и стручно 
усавршавање радника

Записник са 
састанка
Годишњи план Тима
за професионални 
развој и стручно 
усавршавање 
радника

Састанци Тима 29.09.2020.
11.01.2021.
04.05.2021.
21.06.2021.
30.06.2021.

Одржавање састанака 
Током пандемије 
састанци су одржавани 
путем вибер групе Тима 
за професионални 
развој

Тим за професионални
развој и стручно 
усавршавање радника

Записници са 
састанака тима 

Информисање 
запослених

30.09.2020.
25.11.2020.
30.12.2020.
28.04.2021.
23.06.2021.

Усмено излагање на 
Активима ради 
информисања радника 
о раду Тима за 
професионални развој и
стручно усавршавање 
радника и пружање 
подршке при изради 
индивидуалних планова
Током пандемије 
запослени су 
информисани путем 
вибер групе за стручно 
усавршавање

Тим за професионални
развој и стручно 
усавршавање радника
Васпитачи
Медицинске сестре-
васпитачи
Директор

Записници са Актива
Вибер група ПУ 
„Рада Миљковић“

Састављање Октобар 2020. Бодовну листу је Координатор Тима Табеларни приказ 
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бодовне листе саставио Тим за 
професионални развој и
стручно усавршавање 
радника на основу 
достављених 
извештаја,фотографија 
и других доказа о 
оствареним 
активностима радника у
Установи и ван ње и на 
основу достављених 
уверења о одржаним 
семинарима у Установи 
и ван ње

Чланови Тима
Директор

бодовне листе за 
стручно 
усавршавање 
(интерно и 
екстерно)

Бодовање 
стручних 
радника

Јун 2021.
Крај другог 
полугодишта

Бодовање је извршено 
на основу прикупљених 
доказа о реализованим 
активностима у току 
радне године и уверења
са семинара и 
табеларно је приказана 
за сваког радника

Координатор Тима
Чланови Тима

Бодовна листа
(интерно и 
екстерно)

Координација 
Тимова

06.10.2020.

08.10.2020.

16.10.2020.

12.01. и 
13.01.2021

Четврта Олимпијада

Еколошка радионица
„Дете и заштита 
животне средине“ у 
оквиру Дечје недеље 
„Подељена срећа два 
пута је већа“

Радионица „Храну 
једем, волим и 
поштујем“ у склопу 
пројекта на нивоу 
установе „Здравље је на
првом месту“

Радионица за стручне 
раднике:
„Здравље на првом 
месту“

Тим посебног 
програма физичког 
васпитања
Тим за ПЗЗ
Спортско удружење 
„Мали Деспоти“
Директор

Тим за екологију
Тим за ПЗЗ и исхрану 
деце
Васпитачи
Директор
Координатор ВОР-а

Тим за ПЗЗ и исхрану 
деце 
Нутрициониста
Тим за екологију
Стручни радници
Деца
Директор

Тим за ПЗЗ и исхрану 
деце
Тим за развојно 
планирање
Тим за 
самовредновање
Тим за обезбеђивање 
квалитета и развој 
установе
Тим за професионални
развој и стручно 

Извештај Тима 
посебног програма 
физичког васпитања
Фотографије

Извештај Тима за 
екологију
Фотографије

Извештај са 
одржане радионице
Фотографије

Списак присутних 
стручних радника, 
сарадника, 
директора
Флајер
Евалуациони лист
Извештај са 
радионице
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05.05. и 
07.05.2021.

25.05. и 
26.05.2021.

Радионица за стручне 
раднике „Игром и 
проценом до бољег 
квалитета“

Радионица за стручне 
раднике „Корак напред 
у сарадњи вртића и 
родитеља“

усавршавање
Тим за заштиту деце 
од злостављања и 
занемаривања
Стручни Тим 
инклузивног 
образовања

Тим за 
самовредновање 
Тим за обезбеђивање 
квалитета и развој 
установе
Тим за професионални
развој и стручно 
усавршавање
Тим за ППП

Тим за адаптацију и 
индивидуални рад са 
децом
Тим за заштиту деце 
од злостављања и 
занемаривања
Тим за инклузију
Тим за ППП
Тим за дечји развој и 
напредовање

Списак присутних 
стручних радника, 
сарадника, 
директора
Флајер
Евалуациони лист
Извештај са 
радионице

Списак присутних 
стручних радника, 
сарадника, 
директора
Флајер
Евалуациони лист
Извештај са 
радионице

Стручно 
усавршавање у 
оквиру 
активности у 
установи

18.12.2020.

08.01.2021.

12.05.2021.

Новембар 

Предавање за родитеље
„Превенција, заштита и 
поступање у 
случајевима 
дискриминације у 
образовању“ (преко 
вибер групе)

Предавање за стручне 
раднике „Здравље на 
првом месту“(преко 
вибер групе вртића)

Предавање за родитеље
„Припрема деце за 
полазак у први разред 
основне школе“ (преко 
вибер групе)

Обука за усавршавање 
дигиталних 
компетенција и рад на 
компјутерима за 

Васпитач
Родитељи
Тим за заштиту деце 
од злостављања и 
занемаривање

Љиљана Петровић- 
сестра на превентиви

Тим за адаптацију и 
индивидуални рад са 
децом
Васпитач
Родитељи

Снежана Никодијевић-
предавач
Сузана Петровић-

Одштампано 
предавање за 
родитеље

Извештај са 
одржаног 
предавања

Одштампано 
предавање за 
родитеље

Похвалнице за 
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2020.-Јануар 
2021.

12.01. и 
13.01.2021.

05.05. и 
07.05.2021.

коришћење WINDOWS-a

  

Радионица за стручне 
раднике:
„Здравље на првом 
месту“

Радионица за стручне 
раднике „Игром и 
проценом до бољег 
квалитета“

Радионица за стручне 
раднике „Корак напред 
у сарадњи вртића и 
родитеља“

предавач
Гордана Ђорђевић-
васпитач
Снежана Живковић-
Милић-стручни 
сарадник
Биљана Стојковић-
васпитач
Славица Николић-
васпитач
Весна Цуплић-
васпитач
Љиљана Јовановић-
медицинска сестра-
васпитач

Тим за ПЗЗ и исхрану 
деце
Тим за развојно 
планирање
Тим за 
самовредновање
Тим за обезбеђивање 
квалитета и развој 
установе
Тим за професионални
развој и стручно 
усавршавање
Тим за заштиту деце 
од злостављања и 
занемаривања
Стручни Тим 
инклузивног 
образовања

Тим за 
самовредновање 
Тим за обезбеђивање 
квалитета и развој 
установе
Тим за професионални
развој и стручно 
усавршавање
Тим за ППП

Тим за адаптацију и 
индивидуални рад са 
децом
Тим за заштиту деце 
од злостављања и 
занемаривања
Тим за инклузију
Тим за ППП

завршену обуку за 
усавршавање 
дигиталних 
компетенција и рад 
на компјутерима за 
коришћење 
WINDOWS-a

Списак присутних 
стручних радника, 
сарадника, 
директора
Флајер
Евалуациони лист
Извештај са 
радионице

Списак присутних 
стручних радника, 
сарадника, 
директора
Флајер
Евалуациони лист
Извештај са 
радионице

Списак присутних 
стручних радника, 
сарадника, 
директора
Флајер
Евалуациони лист
Извештај са 
радионице
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25.05. и 
26.05.2021.

27.03.2020.

Преко вибер групе за 
стручно усавршавање 
омогућена је међусобна
размена материјала у 
циљу васпитно-
образовног рада и 
усавршавање стручних 
радника

Тим за дечји развој и 
напредовање

Педагошки саветник, 
координатор за 
васпитно-образовни 
рад, директор, стручни
радник

Формирана је вибер 
група за стручно 
усавршавање

Програми 
стручног 
усавршавања

02.-04.10.2020.

08.-11.10.2020.

27.-30.05.2021.

Април-мај 
2021.

Сусретања „Један дан у 
вртићу“
Хотел „Бреза“ Врњачка 
бања“

„Деца и одрасли у 
заједничком уређењу 
средине која подржава 
учење и развој деце“
XXIII сусрети 
медицинских сестара 
васпитача у Кладову

Сусретање васпитача 
„Један дан у вртићу“
Хотел „Бреза“ Врњачка 
бања

Хоризонтална размена-
међународни пројекат
Дигитални алати у 
функцији 
професионалног развоја

Верица Стојковић-
директор
Златица Стојановић-
васпитач
Ивана Јанковић-
васпитач
Мирјана Ђорђевић-
васпитач
Сања Стојановић-
васпитач

Верица Стојковић-
директор
Златица Спасојевић-
медицинска сестра-
васпитач

Верица Стојковић-
директор
Златица Стојановић-
васпитач
Ивана Јанковић-
васпитач
Снежана Никодијевић-
координатор ВОР-а
Јулијана Обрадовић-
Гвозденовић-васпитач

Уверења

Уверења

Уверења
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01.04.2021.

14.04.2021.

22.04.2021.

11.05.2021.

Током године

„Подржавање и 
усавршавање 
дигиталних 
компетенција у 
функцији 
професионалног 
развоја“

„Васпитавање деце 
предшколског узраста 
пружањем подршке и 
успостављањем 
правила“

„Подршка породицама 
са децом предшколског 
узраста из осетљивих 
група“

„Креирање 
стимулативне средине 
за учење и развој деце 
до 3 године“

Вебинари (онлајн)

Снежана Никодијевић-
координатор ВОР-а – 
презентатор
Васпитачи

Снежана Живковић-
Милић – стручни 
сарадник – 
презентатор
Васпитачи

Сузана Петровић – 
педагошки саветник- 
презентатор
Васпитачи

Златица Спасојевић - 
сестра на превентиви- 
презентатор
Васпитачи

Стручни радници

Потврде о учешћу

Потврде о учешћу

Потврде о учешћу

Потврде о учешћу

Уверења
Сертификати

Учествовање у 
пројектима 
установе и ван 
ње

Април-мај 
2020.

Радна 2020/21. 
година

Хоризонтална размена 
-међународни пројекат
Дигитални алати у 
функцији 
професионалног развоја

Пројекат:
Пројекат на нивоу 
установе „Здравље је на
првом месту“

Сузана Петровић-
васпитач, педагошки 
саветник
Снежана Никодијевић-
координатор ВОР-а
Снежана Живковић-
Милић – стручни 
сарадник
Златица Спасојевић – 
сестра на превентиви

Координатор ВОР-а
Васпитачи
Деца
Родитељи

Потврда о учешћу

Фотографије
Извештаји са 
радионица

Ангажовање у 
радним групама
Тимова, Већа, 
Актива и 
Колегијума

Актив 
васпитача и 
медицинских 
сестара-
васпитача:
26.08.2020.
30.09.2020.
28.10.2020.
25.11.2020.
30.12.2020.

Одржавање састанака Тим за професионални
развој и стручно 
усавршавање радника
Васпитачи
Медицинске сестре-
васпитачи
Директор

Записници са 
састанака Актива

Извештај рада 
актива
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29.01.2021.
24.02.2021.
31.03.2021.
28.04.2021.
26.05.2021.
23.06.2021.

Васпитно-
образовно 
веће:
26.08.2020.
27.04.2021.
23.06.2021.

Педагошки 
колегијуми:
19.08.2020.
10.11.2020.
01.12.2020.
14.12.2020.
05.01.2021.
08.02.2021.
19.03.2021.
20.04.2021.
17.05.2021.

Одржавање састанака 
васпитно-образовног 
већа

Одржавање састанака 
педагошког колегијума

Директор
Васпитачи
Медицинске сестре-
васпитачи
Стручни сарадници

Директор
Стручни сарадник
Законом обавезни 
тимови

Записници са 
састанака Васпитно-
образовног већа

Записници са 
састанака 
педагошких 
колегијума

Чланство у 
струковним 
организацијама,
удружењима

Током године

02.-04.10.2020.

08.-11.10.2020.

27.-30.05.2021.

Месечна уплата 
чланства удружења 
васпитача

Сусретања „Један дан у 
вртићу“
Хотел „Бреза“ Врњачка 
бања“

„Деца и одрасли у 
заједничком уређењу 
средине која подржава 
учење и развој деце“
XXIII сусрети 
медицинских сестара 
васпитача у Кладову

Сусретање васпитача 
„Један дан у вртићу“
Хотел „Бреза“ Врњачка 
бања

Шеф рачуноводства 
Слађана Нешић

Верица Стојковић-
директор
Златица Стојановић-
васпитач
Ивана Јанковић-
васпитач
Мирјана Ђорђевић-
васпитач
Сања Стојановић-
васпитач

Верица Стојковић-
директор
Златица Спасојевић-
медицинска сестра-
васпитач

Верица Стојковић-
директор
Златица Стојановић-
васпитач
Ивана Јанковић-

Извештај годишње 
уплате чланарине 
удружења васпитача

Уверења

Уверења

Уверења
Трошкови 
котизације за 
период од 
01.09.2020.-
31.05.2021.
издате од шефа 
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васпитач
Снежана Никодијевић-
координатор ВОР-а
Јулијана Обрадовић-
Гвозденовић-васпитач

рачуноводства 
Слађане Нешић

Лични план 
професионалног
развоја

На почетку 
школске године
и током године

Вођење личног плана 
професионалног развоја

Васпитачи Попуњена табела 
личног плана 
професионалног 
развоја васпитача и 
у радним књигама 
васпитача

Одржавање 
састанака Тима 
за 
професионални 
развој са 
васпитачима и 
медицинским 
сестрама 
васпитачима

30.09.2020.
25.11.2020.
30.12.2020.
28.04.2021.
23.06.2021.

Усмено излагање на 
Активима ради 
информисања радника 
о раду Тима за 
професионални развој и
стручно усавршавање 
радника и пружање 
подршке при изради 
индивидуалних планова

Тим за професионални
развој и стручно 
усавршавање радника
Васпитачи
Медицинске сестре-
васпитачи
Директор

Записници са Актива

Праћење 
новина у 
васпитно 
образовном 
раду

Током године

Током године

Током године

Током године

27.03.2020.

Правилник о стандарду 
квалитета рада установе

Правилник
Стандарди 
компетенција за 
професију васпитача и 
његовог 
професионалног развоја

Закон о предшколском 
образовању

Акредитовани 
семинари(интернет) 

Вибер група за стручно 
усавршавање 
формирана за време 
трајања ванредног 
стања преко које је
омогућена међусобна 
размена материјала у 
циљу васпитно-
образовног рада и 
усавршавање стручних 
радника

Васпитачи
Директор
Стручни сарадници

Васпитачи
Директор
Стручни сарадници

Васпитачи
Директор
Стручни сарадници

Васпитачи
Директор
Стручни сарадници

Педагошки саветник, 
координатор за 
васпитно-образовни
рад, директор, стручни
радник

Правилник о 
стандарду квалитета
рада установе

Правилник
Стандарди 
компетенција за 
професију васпитача
и његовог 
професионалног 
развоја

Закон о 
предшколском 
образовању

Интернет странице

Вибер група за 
стручно 
усавршавање
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Презентације 02.-04.10.2020.

27.-30.05.2021.

01.04.2021.

14.04.2021.

22.04.2021.

11.05.2021.

Крај првог 
полугодишта и 
крај школске 
године

Сусретање васпитача 
„Један дан у вртићу“
Врњачка бања
Презентација „Играмо 
се, откривамо, 
стварамо...“

Сусретање васпитача 
„Један дан у вртићу“
Врњачка бања
Презентација „Вода-
извор живота“

„Подржавање и 
усавршавање 
дигиталних 
компетенција у 
функцији 
професионалног 
развоја“

„Васпитавање деце 
предшколског узраста 
пружањем подршке и 
успостављањем 
правила“

„Подршка породицама 
са децом предшколског 
узраста из осетљивих 
група“

„Креирање 
стимулативне средине 
за учење и развој деце 
до 3 године“

Праћење дечјих и 
групних портфолија
Вођење документације

Мирјана Ђорђевић-
презентатор 
(васпитач)
Сања Стојановић-
презентатор(васпитач)
Ивана Јанковић-
презентатор(васпитач)
Златица Стојановић-
презентатор(васпитач)

Златица Стојановић-
презентатор 
(васпитач)
Ивана Јанковић-
презентатор 
(васпитач)

Снежана Никодијевић-
координатор ВОР-а – 
презентатор

Снежана Живковић-
Милић – стручни 
сарадник – 
презентатор

Сузана Петровић – 
педагошки саветник- 
презентатор

Златица Спасојевић - 
сестра на превентиви- 
презентатор

Стручни радници
Педагог Снежана 
Живковић-Милић

Уверења 
Фотографије

Уверења
Фотографије

Потврде о учешћу

Извештај о вођењу 
портфолија и о 
вођењу 
документације

Праћење и 
реализација 
дечјег 
интересовања и 

Драмске игре и 
активности:

Предшколске групе из Извештај посебног 
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потреба кроз 
посебне 
програме и кроз
васпитно 
образовни рад

Трећа и четврта
недеља 
децембра 2020.

04.02.2021.

11.05.2021.

06.10.2020.

Новогодишњи драмски 
сусрети „Новогодишње 
чаролије“

Ликовне активности:

Интерна Ликовна 
колонија „Мој вртић“-
„Моја школица“

Пета ликовна колонија 
одржана преко вибер 
групе „Мајско цвеће“

Физичке активности:

Спортски дан- Четврта 
Олимпијада

матичног вртића 
Предшколске групе са 
терена
Хор деце предшколске
установе
Координатор ВОР-а
Директор
Родитељи

Све васпитне групе
Васпитачи

Координатор
Чланови Тима 
ликовног атељеа
Деца ликовног атељеа 
Ћуприје, Свилајнца, 
Марковца,Пожаревц
Деспотовца и 
Ресавице,
Смедеревске Паланке,
Осанице,
Жагубице,
Сигe

Чланови Тима
Тим за ПЗЗ
Спортско удружење 
„Мали Деспоти“
Деца
Васпитачи
Родитељи

Деца
Родитељи
Чланови Тима
Тим за ПЗЗ

Деца

програма за 
драмске игре и 
активности

Извештај Тима 
ликовног атељеа
Фотографије

Извештај Тима 
ликовног атељеа

Извештај Тима 
посебног програма 
физичког васпитања

Извештај о раду 
Тима за екологију
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08.10.2020.

16.10.2020.

18.03.2021.

09.04.2021.

22.04.2021.

06.10.2021.

Екологија:

„Дете и заштита 
животне средине“

Обележавање Дана 
здраве хране

Светски Дан рециклаже 
(радионица)

Еколошка акција 
„Посади свој хлад“

Дан планете Земље 

Културне и спортске 
манифестације:

Олимпијада

„Новогодишње 
чаролије“(новогодишње
драмске игре и 
активности)

Васпитачи
Родитељи

Чланови Тима
Координатор
Васпитачи
Деца
Родитељи

Деца
Васпитачи
Родитељи

Сузана Петровић-
васпитач, педагошки 
саветник
Снежана Никодијевић-
координатор ВОР-а
Снежана Живковић-
Милић-стручни 
сарадник
Златица Спасојевић-
сестра на превентиви

Извештај Тима за 
културне и спортске 
манифестације
Фотографије

Извештај о раду 
Тима за рад са 
даровитом децом

Фотографије
Извештаји са 
радионица
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Трећа и четврта
недеља 
децембра

27.01.2021.

04.02.2021.

08.03.2021.

Септембар 
2020.

27.01.2021.

04.02.2021.

08.03.2021.

Мај 2021.

„Свети Сава“

Дан Установе „Рада 
Миљковић“

„Дан жена“

Рад са даровитом 
децом:

Формирање хора 
предшколских и 
старијих група 
„Пчелица“

Наступ хора на 
Светосавској приредби

Наступ хора на Дану 
установе (преко вибер 
групе)

Наступ хора поводом 
Дана жена

Музички квиз

Радионице:

„Еко-радионица“

„Храну једем, волим и 
поштујем“

„Новогодишња 
радионица“

„Осмомартовска 

Координатор ВОР-а
Васпитачи
Деца
Родитељи

Директор
Координатор ВОР-а
Васпитачи
Деца
Родитељи

Фотографије
Извештаји са 
радионица

Потврда о учешћу

Фотографије
Извештаји са 
радионицa

Фотографије
Извештаји
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07.10.2020.

16.10.2020.

17.12.2020.

08.03.2021.

22.04.2021.

28.04.2021.

Април/мај 
2020.

16.10.2020.

радионица“

Радионица поводом 
Дана планете земље

„Ускршња радионица“

Угледне активности:

Хоризонтална размена-
међународни пројекат

Дигитални алати у 
функцији 
професионалног развоја

Пројекат:

Пројекат на нивоу 
установе „Здравље је на
првом месту“

Радионица у склопу 
пројекта на нивоу 
установе „Игре моје 
баке“ – „Храну једем, 
волим и поштујем“

Радионица поводом 
Дана планете Земље у 
склопу пројекта на 
нивоу установе

Приредбе:

Новогодишњи драмски 
сусрети „Новогодишње 
чаролије“ (преко вибер 
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22.04.2021.

Трећа и четврта
недеља 
децембра 2020.

27.01.2021.

04.02.2021.

08.03.2020.

Јун 2021.

групе)

Светосавска приредба 
(преко вибер групе)

Дан Установе (преко 
вибер групе)

Осмомартовска 
приредба (преко вибер 
групе)

Завршна приредба

Увођење 
приправника у 
процес васпитно
образовног 
рада 

09.03.2020.-
09.03.2021.

18.03.2021.

Приправнички стаж

Тринаеста активност

Милица Ћирић-
приправник
Данијела Петровић-
ментор
Директор
Снежана Никодијевић-
координатор ВОР-а
Славица Петрушевска-
васпитач

Извештај Тима за 
рад са 
приправницима

Израда 
извештаја

Јун 2021. Писани извештај Тим за професионални
развој

Извештај Тима за 
професионални 
развој и стручно 
усавршавање 
радника
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Извештај спровођења превентивне здравствене заштите у ПУ“Рада Миљковић“ за радну 2020/21.год

Сарадник на унапређењу ПЗЗ: Љиљана Петровић

Активности Време и место
реализације

Начин
реализације Носиоци Докази

Контрола 
здравственог стања 
деце

Свакодневно
(у току дана),у 
васпитним 
групама,у 
објектима 
„Пчелица“ и 
„Чаролија“,у 
Деспотовцу,

свакодневно 

Обилазак 
васпитних група и 
преглед 
коже,видљиве 
слузокоже и 
косматог дела 
главе;
контрола хигијене 
руку,тела и одеће 
и обуће,

јутарња тријажа 
на дезо-пункту,
мерење телесне 
температуре (два 
пута дневно), 
праћење и 
континуирано 
посматрање са 
строгим 
искључењем деце 
која су сумњива на
болест са 
интерним упутом

Сарадник на 
превентивној 
здравственој 
заштити,сестра на 
превентиви,

сарадник на ПЗЗ-у,
сестра васпитач ,
Васпитачи, 
координатор ВОР-
а, сестра на ПЗЗ-у 
у Ресавици 

Интерни 
упути,потврде 
лекара,
лекарски 
извештаји,
протокол 
болесника,

евиденција 
тријаже,
лекарске потврде, 
потврде о радном 
односу, упуства са 
посебним 
препорукама за 
КОВИД19

Стручно усавршавање „Квалитет  живота 
оболелиход 
мултипле 
склерозе“, 
26.09.2020.год.;  
„Вредности, 
ставови и 
задовоњство 
послом“, 
27.09.2020.год.; 
„Интравенске 
каниле улога 
лекара и 
медицинске 
сестре“, 
28.09.2020.год., 
„Каријес као 
социјално-
медицински 
проблем 

Пасивни 
слушалац, путем 
онлај вибер групе 
и  зум платформе

Сарадник на ПЗЗ-
у, Комора 
здравствених 
радника Србије, 
удружење 
„Сестринство“, 
Дом здравља 
Деспотовац

сертификат, 
уверња, 
списак учесника,
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савременог 
друштва“, 
28.09.2020.год., 
„Мобинг-
злостављање на 
радном месту“, 
16.11.2020.год., 
„Палијативна 
нега“, 
16.11.2020.год., 
„Активност 
медицинске 
сестре-техничара 
код болесника са 
агранулоцитозом“
, 01.03.2021.год., 

Праћење хигијенско-
епидемиолошке 
ситуације и 
спровођење 
хиг.епи.мера у 
установи

Дневно,током 
године,

14.12.2020.год.; 
11.06.2021,год,  у 
објектима 
„Пчелица“ ,у 
Деспотовцу и 
„Зујалица“,у 
Ресавици

06.05.2021.год. у 
Деспотовцу и у 
Ресавици

16.06.2021.год. 
кухињски блок 
ПУ“Рада 
Миљковић“,у 
Деспотовцу

Обилазак и 
контрола 
унутрашњег 
простора 
дворишта вртића,
кухињског блока 

обавезна 
шестомесечна 
ДДД,

Одбијање 
гмизаваца

санитарни надзор

Сарадник на 
унапређењу 
превентивне 
здравствене 
заштите,
директор,
службеник за ЈН,
нутрициониста,
кухињско особље,
помоћно-техничко
особље,
ЕКО ДОО 
Јагодина,

ЕКО ДОО

санитарни 
инспектор, 
директор, 
сарадник на ПЗЗ-у,

ХАЦЦП  за 
контролу и 
евиденцију 
одржавања 
хигијене,

потврде о 
извршеној ДДД,

потврде

обавештење о 
испекцијском 
надзору,
записници 
надзора, 
контролна листа,

Санитарни преглед 
радника

 06.11.2020.год.; и 
по потреби у 
објектима 
„Пчелица“,у 
Деспотовцу и 
„Зујалица“,у 
Ресавици,

преглед бриса 
носа грла,столице 
и хигијена руку

ЗЗЈЗ Ћуприја,
директор,
службеник за ЈН,
сарадник на ПЗЗ-у,
сестра на ПЗЗ-у,
запослени у 
установи

Санитарне 
књижице,
потврде о 
извршеном 
санитарном 
прегледу,
евиденција лица 
запослених у 
објекту која су под
здравственим 
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06.05.2021.год. и 
по потреби у 
објектима 
„Пчелица“ ,“Чарол
ија“, у Деспотовцу 
и „Зујалица“ у 
Ресавици

(ЗЗЈЗ Ћуприја),
евиденција 
санитарних 
прегледа
(обрасци по 
ХАЦЦП-у),
интерни упути за 
санитарне 
прегледе,
обавештења и 
дописи у вези 
неисправних 
брисева,
протокол 
превентиве

Периодична контрола
раста и развоја

тромесечно Мерење телесне 
тежине и висине

Сарадник на ПЗЗ-
у,
сестра на ПЗЗ-у,
деца,васпитачи и 
медицинске 
сестре-васпитачи

Евиденционе 
листе мерења ТТ и
ТВ,
здравстевени 
картони,
портфолио деце

Сарадња са 
родитељима

Учешће на 
родитељским 
састанцима у 
септембру 
2019.год. у 
објектима 
„Пчелица“ и 
„Чаролија“ у 
Деспотовцу,
на терену и по 
потреби,
учешће на 
предавањима за 
родитеље,

Индивидуални 
разговори при 
пријему деце у 
вртић,
приликом 
уочавања 
симптома болести,
вашљивости,
ниског хигијенског
нивоа и других 
промена,кроз 
упитнике,
информисање на 
родитељским 
састанцима,

Сарадник на ПЗЗ-
у,главна сестра,
васпитачи,
медицинске 
сестре-васпитачи,
директор,
родитељи,

Записници,
радне књиге 
стручних радника;
евиденција 
индивидуалних 
разговора,
радне  

Сарадња са 
друштвеном 
средином

Током године Договор у вези 
могућих тема за 
предавања,

Учешће у акцији
 „Чеп за хендикеп“

Дом здравља 
Деспотовац,дирек
тор,сарадник на 
ПЗЗ-у,
Тим за Развојно 
планирање,

директор,
сарадник на
 ПЗЗ-у,
Тим за 
екологију,деца,
Родитељи,Тим за 
ПЗЗ и исхрану 
деце,
Удружење „Чеп за 
хендикеп“,
друштвена 
средина,sity 
expresss,

Анкета за 
родитеље,
статистичка 
обрада анкете и 
извештај о 
добијеним 
резултатима

извештаји 
васпитних група,
фотографије,
захвалница,
записник тима
за екологију,

Програм 
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„Здрав вртић“:

„Лична и општа 
хигијена“;

„Штетне материје“;

„Исхрана“;

„Преносиве болести“;

„Грађа човековог 
тела“ и „Раст и 
разввој“,

“Појам здравља“

22.09.2020.;
23.09.2020.;
24.09.2020.;
28.09.2020.;
13.10.2020.;
15.10.2020.;
20.10.2020.;
објекти „Пчелица“
и „Чаролија“,у 
Деспотовцу,

23.02.2021.; 

15.03.2021,; 
17.03.2021.; 
19.03.2021.;

16.10.2020.;
објекти „Пчелица“
и „Чаролија“ и на 
терену;

Предавање о 
здравој храни

Предавање са 
радионицом 
„Здравље на 
првом месту“,

„Живимо здраво“, 
16.02.2021.год.,

Пројекат на нивоу 
установе 
„Здравље на 
првом месту“

током еколошке 

Здравствено-
васпитни рад 
„Лична и општа 
хигијена“; 
разговор, игре 
улога, 
драматизације, 
игре луткама

„Вода је извор 
живота и 
здравља“
„Заштитимо 
природу“;

радионица:
“Храну једем, 
волим и 
поштујем”

„

Предавање и 
разговор

Кратак филм, 
израда флајера, 
радионички рад,

Здравствено-
васпитни рад у 
васпитној групи 
(разговор са 
демонстрацијом

Активни учесник у 
планирању, 
реализацији, 
координацији и 
евалуацији,

Сарадник на ПЗЗ-
у,
васпитачи,
медицинске 
сестре-
васпитачи,деца,ди
ректор,Тим за ПЗЗ 
и исхрану деце,

сарадник на ПЗЗ-у,
деца,стручни 
радници, Тим за 
ПЗЗ и исхрану 
деце

тим за ПЗЗ и 
исхрану деце,Тим 
за еколлогију,
сарадник на ПЗЗ-
у,стручни 
радници,деца,
родитељи,
кухињско особље;

нутрициониста,
сарадник на ПЗЗ-
у,деца, васпитачи,

сарадники на ПЗЗ-
у,деца;координато
р ВОР-а, директор,
тимови,
васпитачи,
мед.сестре-
васпитачи;

деца,васпитачи,
сарадник на ПЗЗ-
у,Тим за ПЗЗ и 
исхрану деце

директор, деца, 
стручни радници, 
родитељии, 
друштвена 
средина,

деца,сарадник на 
ПЗЗ-у.стручни 
радници, тим за 
екологију, 
друштвена 
средина,

Фотографије,
записник тима,
дечји 
радови,дечји 
искази,радне 
књиге, извештај

фотографије,
записници тимова,
извештаји,радне 
књиге, дечји 
искази, дечји 
радови,

писана припрема,
флајери,
списак присутних,
фотографије,
евалуација,
записник тима,
радне књиге,
извештаји;

записници,радне 
књиге, 
фотографије, дечји
искази и радови,

фотографије,
радне књиге,
евалуациони 
листови;промотив
ни филм, флајери, 
плакати,

фотографије,
извештај, радна 
књига,искази, 
дечји радови

извештај пројекта 
са планом и свим 
доказима, 
фотографије, 
искази,снимци 
активности

извештаји, 
фотографије, 
искази,записници, 
радне књиге, 
дечји радови
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„Здрава животна 
средина

„Превнција зубног 
каријеса“

недеље у трећој 
недељи марта  
2021.год.,

здравствено-
васпитни рад 
стоматолога на 
тему „Здраве 
навике за здраве 
зубе“

„Орална хигијена“

Планирање , 
реализација 
предавања и 
евалуација, акција
„Посади дрво“,

координација

Предавање са 
разговором и 
демонстрацијом

Локална 
самоуправа

Директор, 
стоматолог дома 
здравља 
Деспотовац 
Лидија Тазев, 
деца, стручни 
радници, институт 
за јавно здравље 
„Батут“,, ЗЗЈЗ 
Поморавње, 
Ћуприја,
Деца, васпитачи, 
сарадник на ПЗЗ-у

извештаји, 
фотографије, 
искази,флајери, 
радне књиге, 
пројекат на нивоу 
установе

Извештај, пројекат
на нивоу групе и 
установе, дечји 
радови и искази,
фотографије

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИЗРАДУ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА 2020/21
Координатор тима: Бојана Обрадовић Николић

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ ДОКАЗИ

Састанак Тима за 
израду ПП Месечно и по

потреби

Састанак Тима за 
израду ПП.

Координатор и 
чланови Тима за 
израду ПП.

Записник са састанка 
Тима за израду ПП.

Координација са 
Тимовима на 
нивоу установе

Месечно и по
потреби

Састанак 
педагошког 
колегијума.

Директор; 
координатори свих 
Тимова на нивоу 
установе.

Записник са 
педагошког колегијума.

Координација 
координатора 
Тимова посебних 
програма

Током године Састанци.

Тим за израду ПП и 
координатори 
Тимова посебних 
програма.

Записник са састанка 
Тимова посебних 
програма.

Обавештења 
родитеља о 
реализацији 
уведених 
Посебних 
програма (место, 
време и начин 
реализације)

На почетку
школске
године.

-Обавештење 
родитеља о плану
и раду посебних 
програма ;
-Обавештења 
родитељима 
преко Вибер 
група групних 
васпитача и 
родитеља.

Тим за израду ПП; 
координатори 
Посебних програма; 
васпитачи 
реализатори 
Посебних програма.

-обавештења на 
огласним таблама;
-плакати;
-флајери;
-обавештења преко 
Вибер група (извештаји
посебних програма).

Групни и општи 
родитељски 
састанци

У току године
Вибер група 
групних васпитача
и родитеља.

Директор; Тим за 
израду ПП; 
координатори 
Посебних програма; 
родитељи, 
васпитачи.

-Записник Тима за ПП;
- Извештај ВОР-а 
васпитних група.

Израда плаката, 
флајера и 
обавештења за 
родитеље о 
Посебним 

Током
школске

-Планови и 
програми рада 
Посебних 
програма;
-подела флајера;

Координатори и 
чланови Тима 
посебних програма.

Обавештења; плакати; 
Извештаји посебних 
програма за школску 
2021/22. годину.

50



програмима 
(ликовно, физичко,
драмске 
активности)

године -писмено 
обавештење 
преко Вибер 
група вбаспитача 
и родитеља;
-плакат;
-израда 
презентација;
-цртежи.

 Реализација 
Посебног 
програма-физичко 
васпитање

Сваке друге
недеље

06.10.2020.

06.10.2020.

У току године

-Реализација 
планираних 
физичких 
активности по 
групама;
-у току Дечије 
недеље 
организован је 
Спортски дан;
-четврта 
Олимпијада.
- поруке, натписи,
флајери, рекламе,
плакат

Тим за израду ПП; 
Посебни програм за 
физичко васпитање; 
деца;
Спортско удружење 
„Мали Деспоти“.

Извештај о раду Тима 
посебног програма 
физичког васпитања за 
2020/21. годину.

Реализација 
Посебног 
програма- 
ликовног атељеа

Током године
једном

недељно

04.02.2021.

11.05.2021.

-Реализација 
планираних 
ликовних 
активности деце 
уписаних у 
Ликовни атеље;
-Интерна ликовна
колонија „Мој 
вртић“, „Моја 
школица“
-5. Ликовна 
колонија преко 
Вибер група.

Чланови и 
координатор Тима 
за ликовни атеље; 
деца; деца и 
родитељи и 
васпитачи из 
Поморавског округа.

Извештај ликовног 
атељеа за 2020/21. 
Годину.

Реализација 
Посебног 
програма- драмске
активности

Последња
недеља

децембра
2020. године

- Израда плаката 
и обавештења за 
родитеље;
-Рад драмске 
групе васпитача;
-Координација са 
тимовима око 
извођења 
драмских 
презентација;
-Организовање 
манифестација у 
установи;
-Анкета за 
родитеље преко 
вибер група

Тимови Посебних 
програма за драмске
игре и активности; 
васпитачи по 
групама; деца.

Извештај посебног 
програма – драмске 
активности за 2020/21. 
годину.

Реализација Тима 
за екологију Током године

-Еколошке 
радионице;
-Еколошка 
едукативна 
такмичења;
-Конкурси;
-Сарадња са 
Тимовима;
-Презентација 
Тима;

Тим за ПЗЗ; Тим за 
физичко; Посебни 
програм за Ликовни 
атеље; деца; 
родитељи преко 
Вибер група; 
координатор и 
чланови Тима за 
екологију; директор;
ЈП Србија шуме; КСП 

Извештај Тима за 
екологију за 2020/21. 
годину.
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-Сарадња са 
друштвеном 
средином;
-Пројекат на 
нивоу установе;
-Израда промо 
материјала;
-Обележавање 
важних датума.

Стан; Еколошко 
удружење “Моја 
Ресава“.

Реализација Тима 
за рад са 
даровитом децом

Током године -Формирање хора
„Пчелица“;
-Формирање 
музичког центра;
-Посета музичком
центру;
-Наступ хора на 
светосавској 
приредби,
- Наступ хора на 
дан установе;
- Наступ хора 
поводом дана 
жена;
- Музички квиз

Координатор и 
чланови Тима за рад 
са даровитом 
децом;
Дечији хор 
„Пчелице“

Извештај Тима за рад 
са  даровитом децом за
школску2020/21.годину

Реализација 
повремених 
програма Током године

Једнодневни 
излети који су 
реализовани у 
оквиру групних 
пројеката.

Директор; 
васпитачи; деца; 
родитељи; стручне 
службе установе.

Извештаји ВОР-а за 
школску 
2020/21.годину

Упознавање В.О.В. 
и Актива са 
извештајем Тима 
за израду ПП и 
Тимова посебних 
програма

На крају
школске

године 2021.

Извештај Тима за 
израду ПП у 
штампаној 
форми.

Директор; 
ВОВ, Актив 
васпитача и 
медицинских 
сестара васпитача

Записник са ВОВ и 
записник Актива, 
и извештај Тима за 
израду ПП

Реализација 
културних и 
спортских 
манифестација

Током године -Учешће на 
спортским 
манифестацијама,
 

Васпитачи; деца; 
директор; родитељи 
преко вибер групе,
координатори 
Посебних програма;
; Тим за ПЗЗ; 
Тим за културне и 
спортске 
манифестације

Извештај Тима за 
културне и спортске 
манифестације

Израда Плана рада
за време трајања 
вандредне 
ситуације

У току
пандемије.

Сарадња са 
директором, 
координатором 
ВОР-а, члановима
Тима за израду 
ППП, 
координаторима 
Тимова посебних 
програма.

Директор, 
координатор ВОР-а, 
чланови Тима за ППП 
и координатори 
Тимова посебних 
програма.

План рада Тима 
за израду ППП.

Формирање вибер 
групе Тима за 
израду ППП са 
члановима Тима

07.04.2020. Формирање 
вибер групе на 
мобилним 
уређајима за 
размену битних 
информација 
између чланова 

Директор,
координатор ВОР-а, 
координатор Тима, 
чланови Тима.

Вибер група Тима за 
израду ПП на 
мобилном телефону
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Тима

Одржавање 
састанака Тима 
преко вибер групе

Током.
године 

-Сарадња са 
члановима Тима 
за ППП и
-сарадња са 
координаторима 
Тимова посебних 
програма.

Координатор Тима 
за ППП, 
координатори 
Тимова посебних 
програма.

Записник са састанка 
Тима за ПП (дневни 
ред) преко формиране 
вибер групе Тима за 
израду ПП.

Израда извештаја 
о раду Тима за ПП 
за време 
пандемије

У децембру
2020.

01.12.-
11.12.2020.

Писани извештај 
о реализованим 
активностима  за 
време пандемије.

Координатор Тима 
за ППП, чланови 
Тима за ППП,
Координатор ВОР-а, 
Директор, Тим за 
организацију ВОР-а 
за време пандемије

-Записник са Актива,
-Извештаји ВОР-а за 
школску 2020-21. 
годину 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21 ГОДИНУ
Координатор тима за развојно планирање: Сузана Петровић, стру,спец.васпитач за драмско васпитање-
педагошки саветник
            Област промене професионална заједница учења
Адекватна примена дигиталне технологије за размену информација са 
                           свим релевантним учесницима 
 ПРВИ РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Планирање и реализација стручног усавршавања стручних радника у циљу унапређивања
дигиталних компетенција стручних радника.
ЗАДАЦИ:

1.Планирање обуке за стручне раднике у циљу унапређивања дигиталних компетенција
2.Одржавање обуке за стручне раднике од стране радника наше установе

Први задатак: Планирање обуке за стручне раднике у циљу унапређивања дигиталних компетенција

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ НЧИН 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ ДОКАЗИ

Обавештавање 
васпитно-
образовног већа и 
актива васпитача о
приоритету за 
наредни период

На почетку школске 
године

Обавештавање 
свих стручних 
радника о 
приоритету за 
наредну школску 
годину

Директор, Тим 
за развојно 
планирање и 
координатор 
за васпитно-
образовни рад

Записник са 
васпитно-
образовног 
већа и актива 
васпитача

Анкета за све 
стручне раднике

На почетку школске 
године

Спровођење гугл 
анкете за све 
стручне раднике

Директор, Тим 
за развојно 
планирање и 
координатор 
за васпитно-
образовни рад

Гугл анкета

Анализа анкета и   
одабир активности

Током године Писање извештаја 
на основу 
спроведене анкете

Директор, Тим 
за развојно 
планирање и 
координатор 
за васпитно-
образовни рад

Извештај 
спроведене 
анкете

Прављење плана   
обуке за стручне 
раднике

Током године Прављење плана 
обуке за стручне 
раднике

Директор, Тим 
за развојно 
планирање и 
координатор 
за васпитно-
образовни рад

План обуке за 
стручне 
раднике

Одређивање 
времена 

Током године Истицање време Директор, Тим Истакнута 
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одржавања обука 
за стручне 
раднике

одржавања обуке 
на паноима и на 
вибер групи      ,, 
Рада Миљковић“

за развојно 
планирање и 
координатор 
за васпитно-
образовни рад

обавештења

Стварање 
адекватних услова 
за одржавања 
обука за стручне 
раднике

Током године Обезбеђивање 
адекватног 
простора и 
техничких 
средстава за 
одржавање обуке

Директор, Тим 
за развојно 
планирање и 
координатор 
за васпитно-
образовни рад

Фотографије са
одржаних 
обука, 
евалуационе 
листе стручних 
радника-
полазника 
обуке

Одређивање 
реализатора обука
за стручне 
раднике

Пре почетка обуке Договор 
директора, 
координатора 
Тима за развојно 
планирање и 
координатора 
васпитно-
образовног рада

Директор, Тим 
за развојно 
планирање и 
координатор 
за васпитно-
образовни рад

План обуке, 
евалуационе 
листе 
полазника 
обуке, 
извештај са 
одржане обуке

Одређивање 
времена 
одржавања обука 
за стручне 
раднике

Пре почетка обуке и у 
складу са 
ситуацијом(пандемија 
корона вируса)

Договор 
директора, 
координатора 
Тима за развојно 
планирање и 
координатора 
васпитно-
образовног рада

Директор, Тим 
за развојно 
планирање и 
координатор 
за васпитно-
образовни рад

План обуке, 
евалуационе 
листе 
полазника 
обуке, 
извештај са 
одржане 
обуке, 
обавештење 
на вибер 
групама 
вртића

Други задатак: Одржавање обуке за стручне раднике

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАЧИН 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ ДОКАЗИ

Oбавештавање 
васпитно-оразовног 
већа и актива 
васпитача о 
приоритету за 
наредни период

На почетку године Обавештавање 
свих стручних 
радника на 
васпитно-
образовном 
већу о 
приоритету за 
наредни период

Директор, Тим 
за развојно 
планирање и 
координатор за 
васпитно-
образовни рад

Записник са 
васпитно-
образовног 
већа

Прављење плана 
приритетних обука 
за стручне раднике

Током године Прављење 
плана обуке на 
основу анализе 
спроведене 
анкете за 
стручне раднике

Директор, Тим 
за развојно 
планирање и 
координатор за 
васпитно-
образовни рад

Припремљен
план обуке 
за стручне 
раднике-
полазнике 
обуке
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Прављење плана 
времена 
одржавања обуке

Током године и у складу 
са тренутном 
ситуацијом(пандемија 
корона вируса)

Одређивање 
времена 
одржавања 
обуке

Директор, Тим 
за развојно 
планирање и 
координатор за 
васпитно-
образовни рад

Истакнута 
обавештења 
на паноима у
вртићу и на 
вибер групи 
вртића

Обавештавање 
стручних радника о 
времену 
реализација обука

Пре почетка обуке Истицање 
обавештења о 
времену 
одржавања 
обуке на вибер 
групи вртића и 
на паноима у 
вртићу

Директор, Тим 
за развојно 
планирање и 
координатор за 
васпитно-
образовни рад

Истакнута 
обавештења

Израда обавештења
за стручне раднике

Пре почетка обуке Израда 
обавештења за 
паное у вртићу

Тим за развојно
планирање

Истакнута 
обавештења

Реализација обуке 
за стручне раднике

02.11.2020 до 15.01.2021. Одржавање 
обуке за стручне
раднике који су 
се 
пријавили( дош
ло је до малог 
прекида због 
пандемије 
корона вируса)

Тим за развојно
планирање и 
реализатори 
обуке

Успешно 
реализована 
обука, 
фотографије 
и продукти 
које су 
израдили 
сами 
полазници 
обуке

Подела 
евалуационих листа 
стручним 
радницима после 
одржане обуке

На крају обуке Подела 
евалуационих 
листа стручним 
радницима-
полазницима 
обуке

Тим за развојно
планирање и 
реализатори 
обуке

Евалуационе 
листе

Анализа 
евалуационих листа 
и писање извештаја

После завршене обуке Анализа 
евалуационих 
листа и писање 
извештаја са 
одржане обуке

Тим за развојно
планирање и 
реализатори 
обуке

Евалуационе 
листе и 
извештај са 
реализоване 
обуке

ДРУГИ РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Унапређивање дигиталних  компетенција стручних радника- коришћење web 2.0 алата
у раду

ЗАДАЦИ:
1.Планирање обуке стручних радника за коришћење web 2.0 алата
2.Реализација одржавања обуке за стручне раднике

Први задатак: Планирање обуке стручних радника за коришћење web 2.0 алата

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НАЧИН 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ ДОКАЗИ

Oбавештавање 
васпитно-
образовног већа и 
актива васпитача о
приоритету за 
наредни период

На почетку године Обавештавање 
свих стручних 
радника на 
васпитно-
образовном већу о
приоритету за 
наредни период

Директор, Тим за
развојно 
планирање и 
координатор за 
васпитно-
образовни рад

Записник са 
васпитно-
образовног већа
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Анкета за све 
стручне раднике

Током године Спровођење 
анкете после 
реализације првог 
дела обуке (гугл 
анкета)

Педагошки 
саветник и Тим 
за развојно 
планирање

Гугл анкета

Анализа анкете и 
писање извештаја

Током године Анализање анкете 
и писање 
извештаја о 
спроведеној 
анкети

Педагошки 
саветник и Тим 
за развојно 
планирање

Гугл анкета, 
извештај о 
спроведеној 
анкети

Прављење плана и
презентације за 
коришћење web 
2.0 алата

Током године Прављење плана 
обуке на основу 
анализирања 
анкете

Директор, Тим за
развојно 
планирање и 
координатор за 
васпитно-
образовни рад

План обуке

Прављење плана 
времена 
одржавања обуке

Током године Одеђивање 
времена 
одржавања обуке 
на основу тренутне
ситуације због 
пандемије корона 
вируса

Директор, Тим за
развојно 
планирање и 
координатор за 
васпитно-
образовни рад

План времена 
одржавања 
обуке

Обавештавање 
стручних радника 
о времену 
реализација обука

Пре почетка обуке Истицање 
обавештења о 
времену 
одржавања обуке

Директор, Тим за
развојно 
планирање и 
координатор за 
васпитно-
образовни рад

Обавештење на 
паноима у 
вртићу и 
обавештење на 
вибер групи,, 
Рада 
Миљковић“

Стварање 
адекватних услова 
за одржавања 
обука за стручне 
раднике

Пре почетка обуке Обезбеђивање 
просторије и 
техничких 
средстава за 
одржавање обуке

Директор, Тим за
развојно 
планирање и 
координатор за 
васпитно-
образовни рад

Фотографије са 
одржаних обука,
евалуационе 
листе стручних 
радника-
полазника обуке

Одређивање 
реализатора обука
за стручне 
раднике

Пре почетка обуке Договор 
директора, 
координатора 
Тима за развојно 
планирање и 
координатора 
васпитно-
образовног рада

Директор, Тим за
развојно 
планирање и 
координатор за 
васпитно-
образовни рад

План обуке, 
евалуационе 
листе полазника
обуке, извештај 
са одржане 
обуке

Други задатак: Реализација одржавања обуке за стручне раднике

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАЧИН 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ ДОКАЗИ

Oбавештавање 
васпитно-
оразовног већа и 
актива васпитача 
о приоритету за 
наредни период

На почетку године Обавештавање 
свих стручних 
радника на 
васпитно-
образовном већу 
о приоритету за 
наредни период

Директор, 
Тим за 
развојно 
планирање и 
координатор 
за васпитно-
образовни 
рад

Записник са 
васпитно-
образовног 
већа

Прављење плана 
времена 

Током године и у складу 
са тренутном 

Прављење плана 
обуке на основу 

Директор, 
Тим за 

Припремљен 
план обуке за 
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одржавања обуке ситуацијом(пандемија 
корона вируса)

анализе 
спроведене 
анкете за стручне 
раднике

развојно 
планирање и 
координатор 
за васпитно-
образовни 
рад

стручне 
раднике-
полазнике 
обуке

Обавештавање 
стручних радника 
о времену 
реализација 
обука

Пре почетка обуке Истицање 
обавештења о 
времену 
одржавања обуке 
на вибер групи 
вртића и на 
паноима у вртићу

Директор, 
Тим за 
развојно 
планирање и 
координатор 
за васпитно-
образовни 
рад

Истакнута 
обавештења

Израда 
обавештења за 
стручне раднике

Пре почетка обуке Израда 
обавештења за 
паное у вртићу

Тим за 
развојно 
планирање

Истакнута 
обавештења

Израда 
евалуационих 
листа

Током обуке Израда 
евалуационих 
листа

Реализатори 
обуке

Евалуационе 
листе

Реализација 
обуке за стручне 
раднике

03.03.2021. до 
02.06.2021.

Одржавање обуке
за стручне 
раднике који су се
пријавили( дошло 
је до малог 
прекида због 
пандемије корона
вируса)

Тим за 
развојно 
планирање и 
реализатори 
обуке

Успешно 
реализована 
обука, 
фотографије и 
продукти које 
су израдили 
сами 
полазници 
обуке

Подела 
евалуационих 
листа стручним 
радницима

На крају реализоване 
обуке

Подела 
евалуационих 
листа стручним 
радницима 
полазницима 
обуке

Тим за 
развојно 
планирање и 
реализатори 
обуке

Евалуационе 
листе

Анализа 
евалуационих 
листа и писање 
извештаја

После завршене обуке Анализа 
евалуационих 
листа и писање 
извештаја са 
одржане обуке

Тим за 
развојно 
планирање и 
реализатори 
обуке

Евалуационе 
листе и 
извештај са 
реализоване 
обуке

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ ОБУКЕ ЗА СТРУЧНЕ РАДНИКЕ ЗА УСАВРШАВАЊЕ ДИГИТАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА-
УПОТРЕБА WEB 2.00 АЛАТА

У другом полугодишту школске 2020/21г. предвиђена је обука за коришћење WEB 2.00 алата. Обука 
предвиђа коришћење  WEB 2.00 алата у васпитно –образовном раду. Обука је предвиђена за раднике који 
никада нису користили ове алате. Обуком је предвиђено осам часова обуке од по сат времена. Обука је 
предвидела  коришћење, чување и слање снимака, прављење  дигиталних постера у Canvi , слагање слика и 
прављење видеа и филма у Scoompa видеа, израда флајера, прављење презентација у Power Pointu , коришћење 
и прављење игри меморије  у Learning Apps алату , објављивање видеа на Youtubu и израда гугл упитника.  
Договорено је да носиоци обуке буду Снежана Никодијевић-координатор ВОР-а и Сузана Петровић, 
педагошки саветник.
Обука је реализована у периоду од 03.03.2021.  до 02.06.2021.год.
Први час обуке: Коришћење, чување и слање снимака.
Други час обуке: Прављење  дигиталних постера у Canvi , израда флајера.
Трећи час обуке: Слагање слика и прављење видеа и филма у Scoompa видеа.
 .Четврти час обуке: Прављење презентација у Power Pointu , њихово коришћење у васпитно-образовном раду и 
обнављање претходног.
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Пети час обуке: : Коришћење и прављење игри меморије  у Learning Apps алату и њихово коришћење у васпитни-
образовном раду.
Шести час обуке: : Обнављање наученог и утврђивање пређенога по жељи полазника, објављивање видеа на 
Youtubu.
Седми час обуке: : Израда гугл упитника, како га све можемо користити у свакодневном васпитно-образовном 
раду.
Осми час обуке: :  Обнављање, подела евалуационих листа стручним радницима-полазницима обуке, подела 
захвалница стручним радницима-полазницима обуке за уложено време и труд за дигитално стручно 
усавршавање. Обуку су водили Сузана Петровић, педагошки саветник и Снежана Никодијевић координатор 
васпитни-образовног рада. Обука се одржавала једном недељно. Сви стручни радници су обавештени на време о
времену одржавања обуке као и у којој се групи налазе. Спискови стручних радника са временом одржавања 
обуке истакнути су на вибер групи:,, Рада Миљковић“, као и на паноима у старом и новом делу вртића како би 
свима били доступни.

Сви часови обуке су успешно реализовани. Дошло је до малог прекида у обуци због пандемије корона 
вируса и немогућности одржавања обуке у тој ситуацији. Сви часови су успешно надокнађени. Стручним 
радницима су подељени и евалуациони листови у којима су се стручни радници изјаснили да су задовољни 
реализованом обуком и да су стекли основна знања о коришћењу WEB 2.00 алата. Такође сви стручни радници 
су добили похвалнице за успешно савладану обуку. Координатор тима за развојно планирање-педагошки 
саветник: Сузана Петровић и Снежана Никодијевић координатор ВОР-а

Извештај о раду Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе за
школску 2020/21. годину

Координатор Тима: Милена Стојић, васпитач
Активности Време

реализације
Начин

реализације
Носиоци

реализације
Докази 

Израда  и  усвајање
Плана рада Тима

Јун  2020. године План рада Тима Чланови Тима
План  рада  Тима  за
2020/21. годину

Разматрање
Извештаја  о
реализацији
Годишњег  плана
рада  установе  за
радну  2020/2021.
годину  и
разматрање
Годишњег  плана
рада  установе  за
радну  2021/22..
годину

Крај школске
2020/21. године

Анализа,
дискусија,
сугестија,

записници,
извештаји

Чланови
Васпитно-

образовног
Већа

Записник са Већа;
Извештај  о
реализацији
Годишњег  плана
рада  установе  за
радну
2020/21.годину;
Годишњи  план  рада
установе  за  радну
2021/22. годину

Анализа
усклађености  рада
Стручних  већа,
Тимова  и  Актива
васпитача,
медицинских
сестара-васпитача  и
стручних сарадника 

На почетку и
током радне
2020/2021.

године

Анализа,
дискусија,
сугестија,

записници,
извештаји

Чланови Тима

Записници  Актива
васпитача  и
мед.сестара-
васпитача;
Записници  Стручних
већа;
Извештаји Тимова;
Извештај
координатора ВОР-а;
Извештај
координатора
јаслених група;
Извештај
председника  Актива
васпитача  и
медицинских
сестара-васпитача;
Извештај  Стручних
сарадника;
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Извештај педагошког
саветника;

Праћење
реализације
активности  на
основу  Акционог
плана  за
унапређивање
квалитета  рада
предшколске
установе  и  анализа
остварених
активности  везаних
за самовредновање

Током радне
2020/2021.

године

Анализа,
дискусија,
записници,

извештај

Чланови Тима Извештај  Тима  за
самовредновање

Праћење  примене
прописа  у
обезбеђивању
квалитета  и  развоја
установе

Током радне
2020/2021.

године

Анализа,
дискусија,
записници,

извештај

Чланови Тима
Записници  са
састанака Тима;
Упитници;
Фотографије;

Анализа  Извештаја
о  реализацији
развојног  плана
установе

Јун 2021. године Анализа,
дискусија,
записник

Чланови Тима
Записници  са  ВО
Већа  и  Актива
васпитача  и  мед.
Сестара-васпитача;
Извештај  Развојног
планирања;

Анализа  Извештаја
о раду  директора у
првом   и  другом
полугодишту

Крај прве
половине  и на

крају радне
2020/2021.

године

Анализа,
дискусија,
записник

Чланови Тима
Записници  са  ВО
Већа  и  Актива
васпитача  и  мед.
сестара-васпитача;

Анализа
реализације
Васпитно-
образовног рада

Током радне
2020/2021.

године

Анализа,
дискусија,
сугестија,

записници,
извештаји

Чланови 
Тима

Записници  са  ВО
Већа  и  Актива
васпитача  и  мед.
сестара-васпитача;
Извештаји  васпитача
о  ВОР-у  за
2020/21.годину

Анализа  рада  Тима
за  дечји  развој  и
напредовање

Током радне
2020/2021.

године

Анализа,
дискусија,
сугестија,

записници,
извештаји

Чланови Тима Извештај  Тима  за
дечји  развој  и
напредовање

Анализа  одређених
активности  у
обезбеђивању
подршке  деци  и
породици

Током радне
2020/2021.

године

Анализа,
дискусија,
сугестија,

записници,
извештаји

Чланови Тима

Записници  са  ВО
Већа  и  Актива
васпитача  и  мед.
сестара-васпитача;
Предавања  за
родитеље
(фотографије,
извештаји,  флајери,
обавештења)  преко
Вибер  група
васпитача  и
родитеља;
Упитници  за
родитеље;

Вредновање
резултата  рада
васпитача  и
стручних сарадника

Током радне
2020/2021.

године

Анкета,
упитници

Чланови Тима,
васпитачи,

медицинске
сестре-

васпитачи,

Упитник  за
запослене;
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стручни
сарадници

Анализа  активности
Плана
професионалног
развоја  на  нивоу
установе,
континуираних
промена  учења  и
развоја  васпитача  и
стручних сарадника

Током радне
2020/2021.

године

Анализа,
дискусија,
записници,
извештаји,

фотографије,
објављени

радови,
педагошка

документација,
готови продукти

Чланови Тима,
васпитачи,

медицинске
сестре-

васпитачи,
стручни

сарадници

Записници  са  ВО
Већа  и  Актива
васпитача  и  мед.
сестара-васпитача;
Извештај  Тима  за
професионални
развој;
Фотографије;
Флајери;
Признања;

Анализа
ангажовања
васпитача  и
стручних  сарадника
у  пословима  који
доприносе
професионалном
развоју  ван
установе

Током радне
2020/2021. годне

Анализа,
дискусија,
записници,
извештаји,

фотографије,
објављени

радови,
педагошка

документација,
готови продукти

Чланови Тима,
васпитачи,

медицинске
сестре-

васпитачи,
стручни

сарадници

Записници  са  ВО
Већа  и  Актива
васпитача  и  мед.
сестара-васпитача;
Извештај  Тима  за
професионални
развој;
Фотографије;
Флајери;
Признања  и
захвалнице ;

Разматрање
стручног
усавршавања
васпитача  и
стручних  сарадника
у току радне године
и  могућност
стицања  звања
васпитача  и
стручног сарадника

Током радне
2020/2021.

године

Анализа,
дискусија,
записници,
извештаји,

фотографије,
објављени

радови,
педагошка

документација,
готови продукти

Чланови Тима,
васпитачи,

медицинске
сестре-

васпитачи,
стручни

сарадници

Записници  са  ВО
Већа  и  Актива
васпитача  и  мед.
сестара-васпитача;
Спискови  присутних
на  одржаним
семинарима;
Фотографије;
Извештај  Тима  за
стручно
усавршавање
радника;

Анализа  рада  Тима
за  рад  са
приправницима

Током радне
2020/2021.

године

Анализа,
дискусија,
записници,
извештаји,

фотографије,
педагошка

документација

Чланови Тима,
васпитачи,

медицинске
сестре-

васпитачи,
стручни

сарадници

Извештај  Тима  за
рад  са
приправницима;

Давање смерница и
сугестија  за
Годишњи план рада
установе  за  радну
2021/2022. годину

Крај радне
2020/2021.

године

Анализа,
дискусија,
сугестија,

извештаји,
записник

Чланови Тима Записник са састанка
Колегијума;

Давање смерница у
планирању
спровођења
поступка
Самовредновања за
радну  2021/2022.
годину

Крај радне
2020/2021.

године

Анализа,
дискусија,
сугестија,

извештаји,
записник

Чланови Тима Записник са састанка
Колегијума;

Израда  извештаја  о
раду Тима за радну
2020/2021. годину

Крај радне
2020/2021.

године

Анализа,
дискусија,
сугестија,

извештаји,
записник

Чланови Тима Записник са састанка
Тима;
Извештај  о  раду
Тима  за
обезбеђивање
квалитета  и  развој
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установе;
Израда  Годишњег
плана  Тима  за
радну  2021/2022.
годину

Крај радне
2020/2021.

године

Анализа,
дискусија,
сугестија,

извештаји,
записник

Чланови Тима
Записник са састанка
Тима;
Годишњи план Тима;

Упознавање
Васпитно-
образовног  већа  са
извештајем Тима за
радну  2020/2021.
годину и Годишњим
планом  Тима  за
радну  2021/2022.
годину

Крај радне
2020/2021.

године

Анализа,
дискусија,
сугестија,

извештаји,
записник

Чланови Тима Записник са ВО Већа;

Извештај спровођења превентивне здравствене заштите у ПУ“Рада Миљковић“ за радну
2020/21.годину

Сарадник на унапређењу ПЗЗ: Љиљана Петровић

Активности Време и место
реализације

Начин
реализације Носиоци Докази

Контрола 
здравственог стања 
деце

Свакодневно
(у току дана),у 
васпитним 
групама,у 
објектима 
„Пчелица“ и 
„Чаролија“,у 
Деспотовцу,

свакодневно 

Обилазак 
васпитних група и 
преглед 
коже,видљиве 
слузокоже и 
косматог дела 
главе;
контрола хигијене 
руку,тела и одеће 
и обуће,

јутарња тријажа 
на дезо-пункту,
мерење телесне 
температуре (два 
пута дневно), 
праћење и 
континуирано 
посматрање са 
строгим 
искључењем деце 
која су сумњива на
болест са 
интерним упутом

Сарадник на 
превентивној 
здравственој 
заштити,сестра на 
превентиви,

сарадник на ПЗЗ-у,
сестра васпитач ,
Васпитачи, 
координатор ВОР-
а, сестра на ПЗЗ-у 
у Ресавици 

Интерни 
упути,потврде 
лекара,
лекарски 
извештаји,
протокол 
болесника,

евиденција 
тријаже,
лекарске потврде, 
потврде о радном 
односу, упуства са 
посебним 
препорукама за 
КОВИД19

Стручно усавршавање „Квалитет  живота 
оболелиход 
мултипле 
склерозе“, 
26.09.2020.год.;  
„Вредности, 
ставови и 
задовоњство 
послом“, 
27.09.2020.год.; 

Пасивни 
слушалац, путем 
онлај вибер групе 
и  зум платформе

Сарадник на ПЗЗ-
у, Комора 
здравствених 
радника Србије, 
удружење 
„Сестринство“, 
Дом здравља 
Деспотовац

сертификат, 
уверња, 
списак учесника,

61



„Интравенске 
каниле улога 
лекара и 
медицинске 
сестре“, 
28.09.2020.год., 
„Каријес као 
социјално-
медицински 
проблем 
савременог 
друштва“, 
28.09.2020.год., 
„Мобинг-
злостављање на 
радном месту“, 
16.11.2020.год., 
„Палијативна 
нега“, 
16.11.2020.год., 
„Активност 
медицинске 
сестре-техничара 
код болесника са 
агранулоцитозом“
, 01.03.2021.год., 

Праћење хигијенско-
епидемиолошке 
ситуације и 
спровођење 
хиг.епи.мера у 
установи

Дневно,током 
године,

14.12.2020.год.; 
11.06.2021,год,  у 
објектима 
„Пчелица“ ,у 
Деспотовцу и 
„Зујалица“,у 
Ресавици

06.05.2021.год. у 
Деспотовцу и у 
Ресавици

16.06.2021.год. 
кухињски блок 
ПУ“Рада 
Миљковић“,у 
Деспотовцу

Обилазак и 
контрола 
унутрашњег 
простора 
дворишта вртића,
кухињског блока 

обавезна 
шестомесечна 
ДДД,

Одбијање 
гмизаваца

санитарни надзор

Сарадник на 
унапређењу 
превентивне 
здравствене 
заштите,
директор,
службеник за ЈН,
нутрициониста,
кухињско особље,
помоћно-техничко
особље,
ЕКО ДОО 
Јагодина,

ЕКО ДОО

санитарни 
инспектор, 
директор, 
сарадник на ПЗЗ-у,

ХАЦЦП  за 
контролу и 
евиденцију 
одржавања 
хигијене,

потврде о 
извршеној ДДД,

потврде

обавештење о 
испекцијском 
надзору,
записници 
надзора, 
контролна листа,
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Санитарни преглед 
радника

 06.11.2020.год.; и 
по потреби у 
објектима 
„Пчелица“,у 
Деспотовцу и 
„Зујалица“,у 
Ресавици,

06.05.2021.год. и 
по потреби у 
објектима 
„Пчелица“ ,“Чарол
ија“, у Деспотовцу 
и „Зујалица“ у 
Ресавици

преглед бриса 
носа грла,столице 
и хигијена руку

ЗЗЈЗ Ћуприја,
директор,
службеник за ЈН,
сарадник на ПЗЗ-у,
сестра на ПЗЗ-у,
запослени у 
установи

Санитарне 
књижице,
потврде о 
извршеном 
санитарном 
прегледу,
евиденција лица 
запослених у 
објекту која су под
здравственим 
(ЗЗЈЗ Ћуприја),
евиденција 
санитарних 
прегледа
(обрасци по 
ХАЦЦП-у),
интерни упути за 
санитарне 
прегледе,
обавештења и 
дописи у вези 
неисправних 
брисева,
протокол 
превентиве

Периодична контрола
раста и развоја

Тромесечно Мерење телесне 
тежине и висине

Сарадник на ПЗЗ-
у,
сестра на ПЗЗ-у,
деца,васпитачи и 
медицинске 
сестре-васпитачи

Евиденционе 
листе мерења ТТ и
ТВ,
здравстевени 
картони,
портфолио деце

Сарадња са 
родитељима

Учешће на 
родитељским 
састанцима у 
септембру 
2019.год. у 
објектима 
„Пчелица“ и 
„Чаролија“ у 
Деспотовцу,
на терену и по 
потреби,
учешће на 
предавањима за 
родитеље,

Индивидуални 
разговори при 
пријему деце у 
вртић,
приликом 
уочавања 
симптома болести,
вашљивости,
ниског хигијенског
нивоа и других 
промена,кроз 
упитнике,
информисање на 
родитељским 
састанцима,

Сарадник на ПЗЗ-
у,главна сестра,
васпитачи,
медицинске 
сестре-васпитачи,
директор,
родитељи,

Записници,
радне књиге 
стручних радника;
евиденција 
индивидуалних 
разговора,
радне  

Сарадња са 
друштвеном 
средином

Током године Договор у вези 
могућих тема за 
предавања,

Учешће у акцији
 „Чеп за хендикеп“

Дом здравља 
Деспотовац,дирек
тор,сарадник на 
ПЗЗ-у,
Тим за Развојно 
планирање,

директор,
сарадник на
 ПЗЗ-у,
Тим за 
екологију,деца,

Анкета за 
родитеље,
статистичка 
обрада анкете и 
извештај о 
добијеним 
резултатима

извештаји 
васпитних група,
фотографије,
захвалница,
записник тима
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Родитељи,Тим за 
ПЗЗ и исхрану 
деце,
Удружење „Чеп за 
хендикеп“,
друштвена 
средина,sity 
expresss,

за екологију,

Програм 
„Здрав вртић“:

„Лична и општа 
хигијена“;

„Штетне материје“;

„Исхрана“;

„Преносиве болести“;

„Грађа човековог 
тела“ и „Раст и 

22.09.2020.;
23.09.2020.;
24.09.2020.;
28.09.2020.;
13.10.2020.;
15.10.2020.;
20.10.2020.;
објекти „Пчелица“
и „Чаролија“,у 
Деспотовцу,

23.02.2021.; 

15.03.2021,; 
17.03.2021.; 
19.03.2021.;

16.10.2020.;
објекти „Пчелица“
и „Чаролија“ и на 
терену;

Предавање о 
здравој храни

Предавање са 
радионицом 
„Здравље на 
првом месту“,

„Живимо здраво“, 
16.02.2021.год.,

Здравствено-
васпитни рад 
„Лична и општа 
хигијена“; 
разговор, игре 
улога, 
драматизације, 
игре луткама

„Вода је извор 
живота и 
здравља“
„Заштитимо 
природу“;

радионица:
“Храну једем, 
волим и 
поштујем”

„

Предавање и 
разговор

Кратак филм, 
израда флајера, 
радионички рад,

Здравствено-

Сарадник на ПЗЗ-
у,
васпитачи,
медицинске 
сестре-
васпитачи,деца,ди
ректор,Тим за ПЗЗ 
и исхрану деце,

сарадник на ПЗЗ-у,
деца,стручни 
радници, Тим за 
ПЗЗ и исхрану 
деце

тим за ПЗЗ и 
исхрану деце,Тим 
за еколлогију,
сарадник на ПЗЗ-
у,стручни 
радници,деца,
родитељи,
кухињско особље;

нутрициониста,
сарадник на ПЗЗ-
у,деца, васпитачи,

сарадники на ПЗЗ-
у,деца;координато
р ВОР-а, директор,
тимови,
васпитачи,
мед.сестре-
васпитачи;

деца,васпитачи,
сарадник на ПЗЗ-
у,Тим за ПЗЗ и 
исхрану деце

директор, деца, 

Фотографије,
записник тима,
дечји 
радови,дечји 
искази,радне 
књиге, извештај

фотографије,
записници тимова,
извештаји,радне 
књиге, дечји 
искази, дечји 
радови,

писана припрема,
флајери,
списак присутних,
фотографије,
евалуација,
записник тима,
радне књиге,
извештаји;

записници,радне 
књиге, 
фотографије, дечји
искази и радови,

фотографије,
радне књиге,
евалуациони 
листови;промотив
ни филм, флајери, 
плакати,

фотографије,
извештај, радна 
књига,искази, 
дечји радови
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разввој“,

“Појам здравља“

„Здрава животна 
средина“

„Превнција зубног 
каријеса“

Пројекат на нивоу 
установе 
„Здравље на 
првом месту“

током еколошке 
недеље у трећој 
недељи марта  
2021.год.,

здравствено-
васпитни рад 
стоматолога на 
тему „Здраве 
навике за здраве 
зубе“

„Орална хигијена“

васпитни рад у 
васпитној групи 
(разговор са 
демонстрацијом

Активни учесник у 
планирању, 
реализацији, 
координацији и 
евалуацији,

Планирање , 
реализација 
предавања и 
евалуација, акција
„Посади дрво“,

координација

Предавање са 
разговором и 
демонстрацијом

стручни радници, 
родитељии, 
друштвена 
средина,

деца,сарадник на 
ПЗЗ-у.стручни 
радници, тим за 
екологију, 
друштвена 
средина,
Локална 
самоуправа

Директор, 
стоматолог дома 
здравља 
Деспотовац 
Лидија Тазев, 
деца, стручни 
радници, институт 
за јавно здравље 
„Батут“,, ЗЗЈЗ 
Поморавње, 
Ћуприја,
Деца, васпитачи, 
сарадник на ПЗЗ-у

извештај пројекта 
са планом и свим 
доказима, 
фотографије, 
искази,снимци 
активности

извештаји, 
фотографије, 
искази,записници, 
радне књиге, 
дечји радови

извештаји, 
фотографије, 
искази,флајери, 
радне књиге, 
пројекат на нивоу 
установе

Извештај, пројекат
на нивоу групе и 
установе, дечји 
радови и искази,
фотографије

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ПЗЗ И ИСХРАНУ ДЕЦЕ ЗА РАДНУ 2020./21.ГОД.

Координатор тима: Љиљана Петровић
Чланови: Спасојевић Златица, Милојковић Биљана,Златковић Зорица, Димитријевић
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ ДОКАЗИ

Координација 
тимова

Током године Састанци, радионице, 
већа, колегијуми, 
предавања

Тим за ПЗЗ им 
исхрану, остали 
тимови, 
сарадници, 
директор

Записници, 
фотографије, флајери, 
обавештења, 
спискови присутности,
извештаји, 
радионички продукти

Сакупљање 
информација

Током године Индивидуални 
разговори, упитници, 
анкете, евалуационе 
листе, пријава за вртић, 
изјаве родитеља

Тим за ПЗЗ и 
исхрану деце, 
директор, 
сарадници, ШУ  
Јагодина, преко 
интернета 
(портали, сајтови, 
електронска 

Евиденција и 
записници 
индивидуалних 
разговора, упитници, 
анкете, статистичка 
обрада упитника, 
анкета, евалуације, 
заведене изјаве, база 
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пошта), санитарна 
инспекција, 
Локална 
самоуправа, ЗЗЈЗ 
Поморавље 
Ћуприја, Дом 
здравља 
Деспотовац

података СТИО тима

Информисање 
родитеља

Током године Индивидуални 
разговори, родитељски 
састанци, предавања, 
панои, обавештења, 
фејсбук страница 
установе, преко вибер 
група

Тим за ПЗЗ и 
ихрану деце, 
сарадник на ПЗЗ-у, 
директор, Тим за 
информисање, 
административна 
служба, стручни 
радници, 
координатори 
ВОР-а за 
обданишни, 
предшколски и 
јаслени узраст,
нутрициониста

Евиденција 
индивидуалних 
разговора, записници,
обавештења, флајери

Информисање 
запослених

Током године Састанци, предавања, 
обавештења, радионице,
, вибер групе, зум 
платформе

Тим за ПЗЗ и 
исхрану деце, 
тимови установе, 
директор, 
координатори 
ВОР-а, сарадници

Записници, флајери, 
писане припреме 
радионица, 
обавештења, 
промотивни филм 
„Здравље на првом 
месту“, радне књиге, 
фотографије, 
продукти 
радионица(плакати, 
флајери, 
упутстав,..),панои

Састанак Тима за 
ПЗЗ и исхрану 
деце

22.09.2020.год.;
27.10.2020.год.;
04.01.2021.год.;
03.02.2021.год.;

Састанци Тим за ПЗЗ и 
исхрану деце, 
директор

записници

Израда 
промотивног 
материјала

Током године Кратак промотивни 
филм „Здравље на 
првом месту“, флајери, 
плакати

Тим за ПЗЗ и 
исхрану деце, 
тимови установе, 
директор, 
координатори 
ВОР-а, стручни 
радници

Филм, флајери, 
плакати

Уређење паноа 
за ПЗЗ и исхрану 
деце

Током године Израда плаката, флајера,
штампање обавештења, 
порука, дечјих исказа

Тим за ПЗЗ и 
исхрану деце, 
тимови установе, 
стручни радници, 
деца, друштвена 
средина

Плакати, флајери, 
поруке, упутства, 
обавештења, дечји 
радови и искази, 
фотографије

Обавезни 
санитарни 
преглед

05.11.2020.год.,
06.05.2021.год. 
и по потреби

Брис носа и ждрела, 
столица, хигијена руку

ЗЗИЗ Поморавље, 
Ћуприја, 
службеник за ЈН, 
сарадник на ПЗЗ-у, 
директор, 
запослени у 
установи, Тим за 
ПЗЗ и исхрану деце

Санитарне књижице, 
потврде, евиденција 
лица под 
здравственим 
надзором, интерни 
упути, деловодник за 
ПЗЗ

Периодична 
контрола раста

тромесечно Мерење телесне висуне 
и тежине

Сарадник на ПЗЗ-у,
Тим за ПЗЗ и 

Евиденција Т.Т. и Т.В., 
здравствени картони, 
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исхрану деце, 
стручни радници, 
деца

портфолио деце

Учешће у ВОР-у Током године Педагошка већа и 
колегијуми, активи, 
састанци, радионице, 
предавања, здравствено-
васпитни рад из области 
ПЗЗ и исхране деце, 
координација са другим 
тимовима, хоризонтална 
размена искустава

Тим за ПЗЗ и 
исхрану 
деце,директор, 
стручни радници, 
сарадник на ПЗЗ-у, 
нутрициониста

Записници, радне 
књиге, извештаји, 
дечји искази и 
радови, радионички 
продукти, статистичка 
обрада евалуације

Сарадња са 
родитељима

Током године Индивидуални 
разговори, родитељски 
састанци, препоруке за 
здравствено-васпитни 
рад, информисање 
(флајери, вибер групе, 
обавештења, преко 
медија, ...)

Тим за ПЗЗ и 
исрану деце, 
сарадник на ПЗ-у, 
нутрициониста, 
деца, стручни 
радници, 
родитељи, 
друштвена 
средина, 
здравствене 
установе, ШУ 
Јагодина, 
санитарна 
инспекција

Евиденција и 
записници 
индивидуалних 
разговора, записници,
радне књиге, 
препоруке, флајери, 
фотографије

Праћење 
епидемиолошке 
ситуације

Дневно, 
током године

Спровођење мера по 
упутствима и 
правилницима, протокол
болесника, интерни 
упути, евиденција 
долазности, дневни 
обилазак, спровођење 
ДДД и одбијање 
гмизаваца и крпеља

Директор, Тим за 
ПЗЗ и исхрану 
деце, службеник за
ЈН, ЕКО ДОО 
Јагодина, 
санитарна 
инспекција, 
службеник за 
заштиту и здравље 
на раду, 
запослени, ЗЗЈЗ 
Поморавље 
Ћуприја, деца,Дом 
здравља 
Деспотовац, ШУ 
Јагодина

Потврде, извештаји, 
записници, 
евиденција лица под 
здравственим 
надзором, упутства и 
препоруке, КОВИД 
евиденција

Програм
 „Здрав вртић“

Током године Здравствено-васпитни 
рад „Лична и општа 
хигијена“, 
Радионица „Храну 
волим, једем и 
поштујем“, 
Предавања „Штетне 
материје“, „Заштитимо 
природу“, „Орална 
хигејена“, „Моје тело“, 
предавање са 
радионицом „Здравље 
на порвом месту“, и 
промоција истоименог 
филма, учесће у 
пројектима на нивоу 
васпитних група, 
установе, координација у
физичким, еколошким, 
хуманитарним 

Тим за ПЗЗ и 
исхрану деце, 
сарадник на ПЗЗ-у, 
нутрициониста, 
директор, тимови 
установе, 
друштвена 
средина,Дом 
здравља 
Деспотовац, 
Институт за јавно 
здравље „Батут“, 
ЗЗЈЗ Поморавље, 
Ћуприја, Локална 
самоуправа, 
манастир 
св.Петка,деца, 
стручни радници, 
родитељи

Записници, радне 
књиге, радионички 
продукти, 
фотографије,дечји 
радови и искази, 
хуманитарна помоћ, 
захвалнице
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активностима
Исхрана деце од 
1-7 године

Децембар 
2020.године 

Израда јеловника према 
новом 
Правилнику,прикупљањ
е информација у вези 
нутритивних алергија и 
замена оброка

Тим за ПЗЗ и 
исхрану деце, 
сарадник на ПЗЗ-у, 
нутрициниста, 
кухињско особље, 
деца, родитељи, 
лекари

Јеловник, ХАЦЦП 
листе, препоруке 
лекара, извештаји 
алергијских проба, 
здравствени 
упитници, радне 
књиге, обавештења

Листа праћења 
деце по 
дијеталном 
режиму

Током године Израда индивидуално 
дијететскогг јеловника, 
списак деце на 
измењеној исхрани, 
обавештења 

Тим за ПЗЗ и 
исхрану деце, 
нутрициониста, 
сарадник на ПЗЗ-
у,лекари, деца, 
родитељи

Дијетални јеловник,
преппоруке, 
здравствени 
упитници, извештаји 
алергијиских проба, 
обавештења

Анализа 
јеловника

Током године Праћење дечјих оброка, 
анкетирање родитеља и 
запослених, 
индивидуални разговори

Тим за ПЗЗ и 
исхрану деце, 
сарадник на ПЗЗ-у, 
нутрициониста, 
родитељи

Белешке,статистичка 
обрада анкета, 
записници

Извештај Тима за 
ПЗЗ и исхрану 
деце

Јун/јул 
2022.год.

Анализа и израда 
извештаја са доказима

Тим за ПЗЗ и 
исхрану деце, 
директор

Записник, извештај са 
доказима

План рада Тима 
за ПЗЗ и исхрану 
деце за радну 
2021/22.год.

Јун/јул 
2022.год.

Анализа и израда плана Тим за ПЗЗ и 
исхрану деце, 
директор

Записник, план рада

ИЗВЕШТАЈ   О   РАДУ   ПЕДАГОГА   ЗА    РАДНУ    2020/21  ГОДИНУ
Снежана Живковић Милић – стручни сарадник
                А К Т И В Н О С Т 
И

Време и место Начин реализ. и 
реализатори

 Д О К А З И

Присуство Васпитно – 
образовном већу

26.08.2020.
27.04.2021.
23.06.2021.
 у Деспотовцу

Директор и стручни 
радници

Записник са састанка, 
дневни ред, спискови 
присутних 

Присуство Активима 
васпитача и Активима 
медицинских сестара – 
васпитача и васпитача 
јаслених група

26.08.2020.
30.09.2020.
28.10.2020.
25.11.2020.
30.12.2020.
29.01.2021.
24.02.2021.
31.03.2021.
28.04.2021.
26.05.2021.
23.06.2021.
 у Деспотовцу

Директор, васпитачи, 
педагог

Записник са састанка, 
дневни ред, спискови 
присутних

Пројекат на нивоу 
установе „Здравље на 
првом месту“

16.10.2020. – Храну 
једем, волим и 
поштујем“
08.01.2021. – предавање 
„Здрава храна“
12.01.2021. радионица – 
„Здрава храна“
09.04. – сађење дрвећа 
„Засади свој хлад“ – 
удружење „Моја Ресава“
22.04.2021. . Дан планете
Земље
 у Деспотовцу

Директор, медицинске 
сестре – васпитачи, 
васпитачи, педагог, деца
Тимови из установе, 
удружење „Моја Ресава“

Флајери, продукти рада, 
фотографије, плакати, 
саднице дрвећа

14.09.2020.
23.10.2020

Тим за самовредновање Записник са састанка, 
дневни ред
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Састанци Тима за 
самовредновање

15.01.2021.
12.02.2021.
26.02.2021.
20.04.2021.
12.05.2021.
31.05.2021.
17.06.2021.
 у Деспотовцу

Тим за обезбеђивање 
квалитета и развој 
установе

Тим за инклузију и 
састанци ИОП Тимова

Тим за адаптацију деце 
на вртић и индивидуални
рад са децом

Тим за рад са даровитом 
децом

Педагошки колегијум

Тим за заштиту деце од 
злостављања и 
занемаривања

Састанци координатора 
Тимова за припрему и 
реализацију радионице 

14..09.2019.
30.12.2021.
26.02.2021.
у Деспотовцу

15.09.2020.
30.10.2020.
09.11.2020.
30.11.2020.
03.03.2021.
24.05.2021.
10.06.2021.
18.06.2021.
 у Деспотовцу

08.09.2020.
26.10.2020.
04.02.2021.
12.03.2021.
10.05.2021.
 у Деспотовцу

15.09.2020.
24.04.2020.
08.06,2021.
 у  Деспотовцу

15.09.2019. у Деспотовцу

19.08.2020.
10.11.2020.
30.11.2020.
14.12.2020. 
05.01.2021.
19.03.2021.
20.04.2021.
17.05.2021.
 у Деспотовцу

02.11.2020. 
26.02.2021.
17.06.2021.
у Деспотовцу

30.12.2021.
05.01.2021.
26.02.2021.
20.04.2021.

Чланови Тима за 
обезбеђивањеквалитета 
и развој установе

Чланови Тима за 
инклузију

Чланови ИОП Тима 

Чланови Тима за 
адаптацију деце и 
индивидуални рад са 
децом

Чланови Тимова

Чланови колегијума

Чланови Тима

Координатори и чланови 
Тимова

Записник са састанка, 
дневни ред

Записник са састанка, 
дневни ред,
Извештаји педагога
ИОП за М.В.  Д.М. и  Ф.М.

Записник са састанка, 
дневни ред

Записник са састанка, 
дневни ред

Записници са састанака, 
дневни ред

Записници са састанака, 
дневни ред

Записници са састанака, 
дневни ред
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за стручне раднике

Присуство и учешће на 
Дечјој недељи  од 05.10. 
до 09.10.2020. године 
под називом „Подељена 
срећа два пута је већа“

Пројекат на нивоу 
установе „Здравље 
напрвом месту“ у оквиру 
кога је реализована 
радионица за Дан здраве
хране „Храну једем, 
волим и поштујем“

Драмске игре и 
активности у вртићу у 
Деспотовцу

Приредеба поводом 
Светог Саве

Приредба поводом Дана 
установе

Приредба поводом 8. 
марта

Присуство позоришним 
представама у вртићу

Учешће и присуство 
завршним приредбама 
предшколаца у вртићу

О5.10.2020.

06-10.2020.

 

07.10.2020.

08.10.2020.

09.10.2020. у Деспотовцу

16.10.2020. у Деспотовцу

Децембар 2020. године

27.01.2021. у Деспотовцу

04.02.2021. у Деспотовцу

08.03.2021. у Деспотовцу

12.05.2021. у Деспотовцу

Јуни 2021. у Деспотовцу

-Дечја шареница

-Спортом чувамо 
здравље

-Дете и 
заштитаживотне средине

-Деца и образовање

-Дан посвећен инклузији

Радионице здраве хране 
са децом и васпитачима

Представе on line

Учешће на on line 
приредби

Учешће на on line 
приредби

Учешће на on line 
приредби

Позориште лутака 
„Пепино“ из Ниша
Предшколске групе, 
васпитачи, педагог

Фотографије, плакат, 
обавештење за 
васпитаче, продукти 
рада, флајери

Фотографије, предлог 
активности, обавештење,
флајери

Снимци, флајер

Снимци и фотографије

Снимци и фотографије

Снимци и фотографије

Обавештењефотографије
, снимци

Програми приредбе, 
обавештења, 
фотографије

Рад са децом којој је 
потребна додатна 
подршка

Током године педагог Извештаји о посматрању,
фотографије, 

Преглед радних књига и 
праћење реализације 
васпитно – образовног 
рада

јануар 2021, јуни 2021. педагог Протоколи праћења 
васпитно – образовног 
рада по групама
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Израда педагошких 
профила за децу којој је 
потребна додатна 
подршка

Током године Педагог и васпитачи Педагошки профили 
деце

Вођење педагошке 
документације

Током године педагог
извештаји, протоколи 
праћења, педагошки 
профили, оперативни 
планови рада 

Змена одсутних васпитача у васпитним 
групама

Током године педагог Радна књига

Израда плана прегледа индивидуалних и 
групних портфолија као и васпитно – 
образовног рада у радним књигама и 
израда Извештаја о обављеном прегледу 

Децембар2020. И 
јануар 2021., јуни 
2021.

Педагог и ТДРН

Распореди 
прегледа 
портфолија и 
васпитно – 
образ. рада и 
Извештаји о 
обављеном 
прегледу

Израда извештаја о раду педагога  и израда 
Извештаја о реализацији васпитно – 
образовног рада у време трајања 
делимичног прекида рада установе у време 
трајања пандемије коронавируса

Рад у комисији за проверу савладаности 
програма увођења у посао медицинске 
сестре – васпитача Маркановић Дијане 

Рад у комиосији за проверу савладаности 
програма увођења  у посао медицинске 
сестре – васпитача Васиљевић Радице

Рад у комисији за попис финансијских 
средстава установе

Децембар 2020
 израда Извештаја о 
раду педагога за први
део радне године и 
јуна 2021 за целу 
радну 2020 – 2021. 
годину 

Израда извештаја на 
недељном нивоу о 
реализацији васпитно
– образовниг рада 
путем вибер група у 
време привременог 
прекида рада 
установе за трајања 
пандемије 
коронавируса

03.02.2021. у 
Деспотовцу

11.03.2021. у 
Деспотовцу

Децембар 2020. и 
јануар 2021. у 
Деспотовцу

Педагог

Педагог 

Комисија

Комисија

Комисија за попис

Извештај о раду 
(полугодишњи)

Извештаји 
васпитача и 
Извештаји 
педагога  о раду 
педагога и 
праћењу 
васпитно – 
образовног рада
на недељном 
нивоу

Решење о 
формирању 
Комисије, 
писана 
припрема за 
активност, 
Извештај 
комисије

Решење о 
образовању 
комисије, 
Извештај о 
обављеном 
попису

Израда Оперативних планова рада педагога
На почетку сваког 
месеца од септембра 
2020. до јуна2021.

Педагог Оперативни 
планови рада 
педагога
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Стручно усавршавање радника установе на 
интерном нивоу и екстерном нивоу 

Радионице за стручне раднике

Током године
-Социјално – 
емоционално учење 
деце предшколског 
узраста
-Подршка социјално 
– емоционалном 
учењу у оквиру  васп. 
– образ. рада са 
децом предшколског 
узраста
-Дигитални алати у 
функцији 
професионалног 
развоја
-Подршка добробити 
и резилијентности 
деце предшколског 
узраста
-Васпитавање деце 
предшколског 
узраста пружањем 
подршке и 
успостављањем 
правила 
-Учешће на 
хоризонталној 
размени у 
организацији ЦИП – а
И МПС Србије 
14.04.2021. 
презентација на тему 
„Васпитавање деце 
предшколског 
узраста  пружањем 
подршке и 
успостављањем 
правила“

Интерна обука на 
компјутеру – 
Дигитално 
описмењавање и 
употреба дигиталних 
алата  11.01.2021.
21.04.2021.
05.05,2021.
26.05.2021.

Предавање за 
стручне раднике и 
радионица  „Здрава 
храна“ 08.01.2021. и 
14. и 15. 01.2021.

Радионица за стручне
раднике „05. и 
07.05.2021. „Игром и 
проценом до бољег 
квалитета“

Радионица за стручне

Центар за 
интерактивну 
педагогију

Презентација, 
обавештење о 
презентацији, 
упутства за 
презентацију и 
коришћење Zoom 
платформе

С. Петровић и  С. 
Никодијевић

Стручни Тимови из
установе

Потврде о 
похађању обуке

Спискови 
присутних, 
материјал са 
обуке, 
похвалнице

Обавештење, 
флајери, 
спискови 
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Предавање за родитеље преко вибер група 
(за родитеље будућих првака)

раднике „Корак 
напред у сарадњи 
вртића и породице“ 
25.05.2021.
„Припрема деце за 
полазак у први 
разред ОШ“

Стручни Тимови из
установе

Стручни Тимови из
установе

Педагог

присутних, 
продукти рада, 
евалуационе 
листе, 
фотографије

Презентација 
предавања за 
родитеље

Израда документације за ТЗС, ТДРН, обрада 
анкета, израда Стратегије психосоцијалне 
помоћи подршке родитељима и 
запосленима у време пандемије

Израда и формирање
протокола праћења 
вор –а, 
индивидуалног рад у 
радним књигама и 
портфолија 

Стратегија подршке 
родитељима и 
запосленима у 
вренме борбе против
пандемије 
коронавируса

Педагог и ТДРН
(септембар 2020)

Педагог 
(септембар 2020)

Формирани 
протоколи 
праћења

Обавештење, 
Стртегија – план 
психосоцијалне 
подршке за децу
и одрасле у 
време 
пандемије

Посете васпитним групама на терену, у 
Деспотовцу и у Ресавици

21.09.2020. посета 
групи у Грабовици

17.02.2021. посета и 
обилазак васпитних 
група у Ресавици

02.03.2021. посета 
васпитним групама у 
Јасенову, Медвеђи и 
Великом Поповићу

02.04.2021. посета 
старијој 1 
обданишној и 
предшколској 1 групи
у Деспотовцу

05.04.2021. посета 
млађој обданишној 2 
и средњој 
обданишној 1 групи у 
Деспотовцу

07.04.2021. посета 
предшколској гр. 3 и 
старијој обданишној 

Директор и 
педагог

Фотографије, 
радне књиге, 
протоколи 
посете и 
посматрања
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2 у Деспотовцу

08.04.2021. посета 
млађој обданишној 1 
групи у Деспотовцу

12.04.2021. посета 
предшколској групи 2
у Деспотовцу

ИЗВЕШТАЈ ПЕДАГОШКОГ САВЕТНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21
Сузана Петровић- педагошки саветник

Активности Време 
реализације

Начин реализације Носиоци Докази

УЧЕСТВУЈЕ У ИЗРАДИ 
ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА 
СВАКУ НЕДЕЉУ

Током године за 
време смањеног 
капацитета рада 
установе

Сарадња са 
координатором за 
васпитно-образовни 
рад, директором и 
стручним сарадником

Педагошки 
саветник, 
координатор за 
васпитно-образовни
рад, директор и 
стручни сарадник

Вибер група за 
стручно усавршавање 
и вибер група 
ПУ,,Рада Миљковић“

 ИНТЕРНО СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ И 
РАЗМЕНА МАТЕРИЈАЛА НА 
ГРУПИ ВИБЕР ГРУПИ ЗА 
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Током године за 
време смањеног 
капацитета рада 
установе

Формирање вибер 
групе за стручно 
усавршавање и 
укључивање свих 
стручних радника

Педагошки 
саветник, 
координатор за 
васпитно-образовни
рад и стручни 
радници

Вибер група за 
стручно усавршавање 
и вибер група 
ПУ,,Рада Миљковић“

УЧЕСТВУЈЕ  И ПОДСТИЧЕ 
РАЗВОЈ ДИГИТАЛНИХ 
КОМПЕТЕНЦИЈА 
ВАСПИТАЧА

Први де обуке од
о2.11.2020.до 
15.01.2021. а 
други де обуке 
од 03.03.2021. до 
02.06.2021.

 ОБУКЕ ЗА СТРУЧНЕ
РАДНИКЕ ЗА

УСАВРШАВАЊЕ
ДИГИТАЛНИХ

КОМПЕТЕНЦИЈА-
УПОТРЕБА ОСНОВА-

WORDA, први део
обуке.

ОБУКЕ ЗА СТРУЧНЕ
РАДНИКЕ ЗА

УСАВРШАВАЊЕ
ДИГИТАЛНИХ

КОМПЕТЕНЦИЈА-
УПОТРЕБА WEB 2.00

АЛАТА, други део
обуке

Педагошки 
саветник, 
координатор ВОР-а 
као реализатори 
обуке и васпитачи 
реализатори обуке

Фотографије, 
евалуациони листови,
материјал који су 
урадили стручни 
радници полазници 
обуке

УЧЕСТВУЈЕ У 
ХОРИЗОНТАЛНОЈ 
РАЗМЕНИ ИСКУСТАВА И 
ПРИМЕРА ДОБРЕ ПРАКСЕ 
СА ДРУГИМ ВРТИЋИМА

Током године за 
време смањеног 
капацитета рада 
установе

Учествовање на 
вебинару у 
организацији ЦИП-а са 
презентацијама

Педагошки 
саветник, 
координатор за 
васпитно-образовни
рад ,стручни 
сарадник и 
васпитачи

Потврде о 
учествовању

ПРИПРЕМА ПЛАНОВА 
СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Током године за 
време смањеног 
капацитета рада 
установе

Учествовање у изради 
планова за стручно 
усавршавање

Педагошки 
саветник, 
координатор ВОР-а

Планови за стручно 
усавршавање и 
одржавање обуке за 
стручне раднике

УЧЕСТВУЈЕ У ОДРЖАВАЊУ 
САСТАНКА ТИМОВА

Током године за 
време смањеног 
капацитета рада 
установе

Учествује у одржавању
састанка тимова

Педагошки 
саветник, 
координатор за 
васпитно-образовни
рад и стручни 
сарадник

Записници са 
састанка тимова

КРЕИРАЊЕ РЕСУРСА- БАЗЕ Током године за Формирање базе Педагошки Вибер група за 
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ПРИМЕРА ДОБРЕ ПРАКСЕ 
НА НИВОУ 
УСТАНОВЕ( РИЗНИЦЕ 
ИГАРА И АКТИВНОСТИ, 
ИДЕЈА И ПРЕДЛОГА ЗА 
РАЗМЕНУ МЕЂУ ДЕЦОМ)

време смањеног 
капацитета рада 
установе

примера добре праксе саветник, 
координатор за 
васпитно-образовни
рад и стручни 
сарадник

стручно усавршавање 
и вибер група 
ПУ,,Рада Миљковић“

ОБАВЕШТАВА ВАСПИТАЧЕ 
О ВРЕМЕНУ ОДРЖАВАЊА 
ОНЛИНЕ ВЕБИНАРА

Током године за 
време смањеног 
капацитета рада 
установе

На ПУ,,Рада 
Миљковић“ вибер 
групи поставља 
обавештења

Педагошки 
саветник, 
координатор ВОР-а

Вибер група за 
стручно усавршавање 
и вибер група 
ПУ,,Рада Миљковић“

ОРГАНИЗУЈЕ И УЧЕСТВУЈЕ У
ФОРМИРАЊУ ЗАЈЕДНИЦЕ 
УЧЕЊА МЕЂУ 
ПРАКТИЧАРИМА

Током године за 
време смањеног 
капацитета рада 
установе

Обавештавање 
васпитаче о свим 
новинама које које је 
сазнала преко 
заједнице учења међу 
практичарима

Педагошки 
саветник, 
координатор ВОР-а

Вибер група за 
стручно усавршавање 
и вибер група 
ПУ,,Рада Миљковић“. 
Записници са актива 
васпитача и васпитно-
образовног већа

ПОДСТИЧЕ ВАСПИТАЧЕ НА 
УМРЕЖАВАЊЕ СА 
ЗАЈЕДНИЦАМА 
ПРАКТИЧАРА

Током године за 
време смањеног 
капацитета рада 
установе

Указивање стручним 
радницима на важност
умрежавања

Педагошки 
саветник, 
координатор ВОР-а

Фејсбук страница 
вртића

РАД НА Etwinning 
ПРОЈЕКТИМА

Током године за 
време смањеног 
капацитета рада 
установе

-PJESME, IGRE I 
PLESOVI-OD 
TRADICIJSKOG DO 
SUVREMENOG, 
-Pogled u boje godišnjeg
doba,
-Ljepote moje domovine
/ The beauties of my 
homeland,
-(E)arly (T)eaching 
(W)ays (I)nvolved 
N()ovelty (N)eeded 
(I)nnovation with a 
(N)ew (G)lance - 
eTwinning,
-ALPHA (Actively 
Learning at Pedagogical 
Home Academy),
-Early Literacy Project 
(ELP),

-Šarene čarape za dečije 
osmehe

Педагошки саветник Сертификати о 
учешћу у Еtwinning 
пројектима

РАД У ТИМУ ЗА РАЗВОЈНО 
ПЛАНИРАЊЕ

Током године за 
време смањеног 
капацитета рада 
установе

Као координатор тима 
ради на остваривању 
приоритета за ову 
годину

Педагошки саветник Записник са састанка 
тима и вибер група 
тима за развојно 
планирање

Извештај  Васпитача-координатора за васпитно образовни рад васпитача у Деспотовцу и васпитним групама
по селима за 2020/21

Снежана Никодијевић- координатор вор-а васпитача
АКТИВНОСТИ ВРЕМА И МЕСТО НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ

АКТИВНОСТИ
ДОКАЗИ

Формирање и рапоред 
васпитача и васпитних 
група у матичном вртићу и
на терену

26.08.2020.
ПУ“Рада 
Миљковић“
Деспотовац

Усмено обавештење 
на васпино 
образовном већу 

Директор, 
координатор 
васпитача,координат
ор мед.сестара 
васпитача

Спискови деце и 
решења васпитача о
својим радним 
местима

Пријем деце и договор са На почетку Усмени разговор са Директор, Спискови деце по 
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родитељима у вези 
пријема деце

школске године, 
и током школске 
године 2020/21.
ПУ“Рада 
Миљковић“
Деспотовац

родитељима координатор 
васпитача, васпитачи,
педагог(стручни 
сарадник)

васпитном групама

Набавка и расподела 
потрошног и дидактичког 
материјала

Септембар 2020.

Јануар 2021.

ПУ“Рада 
Миљковић“
Деспотовац

Подела материјала и 
играчака по 
васпитним групама

Директор, 
координатор 
васпитача, 
координатор 
мед.сестара 
васпитача

Списак по 
васпитним групама 
о преузетим 
играчкама и 
материјалу

Учешће у изради програма
васпитно-образовног рада
деце обданишних и 
предшколских група

26.08.2020. 
30.09.2020. 
28.10.2020. 
25.11.2020. 
30.12.2020. 
29.01.2021.
24.02.2021.
25.03.2021.
28.04.2021.
26.05.2021.
Онлајн вибер 
група стручних 
радника
23.06.2021.
ПУ“Рада 
Миљковић“ сала 
за састанке

Активи 
предшкослких, 
обданишних и 
јаслених група 
одржаних преко 
вибер групе за 
стручне раднике због 
епидемиолошких 
препорука и заштите 
стручних радника

Директор, васпитач 
координатор 
васпитача, 
координатор мед. 
сестара васпитача, 
стручни срадник, 
сарадници,  
васпитачи и 
мед.сестре васпитачи

Записници са 
актива, спискови 
присутних стручних 
радника на 
састанцима и 
дневни ред актива, 
радне књиге 
васпитача.

Извештаји стручних 
радника о 
реализацији вор-а, 
план активности за 
рад са децом и 
родитељима од 
куће, оперативни 
планови стручних 
радника.

Организација активности 
за обележавање дечије 
недеље и 

Од 05.10.-
09.10.2020. 

05.10.2020.

06.10.2020. 

09.10.2020. 

07.10.2020.

08.10.2020.

09.10.2020. 

ПУ“Рада 
Миљковић“ 
Деспотовац, 
двориште и 
радне собе 
ПУ“Рада 
Миљковић“ 
Деспотовац

Дечија недеља:
“Подељена срећа два

пута је већа“
Понедељак-Дечија 
шареница
Уторак-Спортске игре 
„Мали Деспоти“ 
„Олимпијада“
Среда-Еко радионица
Четвртак-Деца и 
образовање 
активности, 
радионица-израда 
плаката

Петак-Дан посвећен 
инклузији 
„Поклањамо с 
љубављу“ 
хуманитарна акција 
(донирана средстава 
у „Извор“ Параћин)

Директор, 
координатор 
васпитача, 
координатор мед. 
сестара васпитача, 
стручни сарадник, 
сараници, 
нутрициониста, 
спортско удружење 
„Мало Деспоти“, 
родитељи

Извештаји са 
организованих 
активности, слике 
деце и родитеља са 
радионице и 
спортске 
манифестације, 
плакат дечијих 
права, Тим посебног
програма за 
физичко васпитање, 
распоред ученика 
на „Олимпијади“, 
обавештење о 
спортском 
дешавању, 
распоред 
планираних 
активности за целу 
недељу
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Недеље здраве хране 16.10.2020.

Просторије и 
радне собе 
ПУ“Рада 
Миљковић“ 
Деспотовац

Радионица здрава 
храна „Здраво једем, 
волим и поштујем“

Васпитачи, 
мед.сестре 
васпитачи, родитељи,
директор,  
координатор 
васпитача, 
координатор мед 
сетсра васпитача, 
нутрициониста, 
куварице, стручни 
сарадник, сарадници

Обавештење о 
радионици, 
флајери, 
фотографије, 
извештај 
организоване 
радионице деца и 
васпитачи.

Састанак директора на 
нивоу региона

25.08.2020. 
ПУ“Дечија

радост“
Ћуприја

Састанак и размена 
искустрава о 
моделима рада у 
новој ситуацији и 
специфичним 
условима рада због 
коронавируса.

Стручни радници, 
директро из вртића 
региона (Ћуприја, 
Параћин, Јагодина, 
Свилајнац, Мало 
Црниће, Рековац), 
координатори ВОР-а

Списак уписаних и 
присутних на 
састанку, дневни 
ред сасатанка, 
фотографије.

Обилазак група на терену Током године 
2020/21.

Обилазак васпитних 
група на терену

Директор, 
координатор 
васпитача, стручни 
сарадник

Извештаји и 
фотографије

Учешће на васпитно 
образовном већу 

26.08.2020.
27.04.2021.

Онлајн вибер
група стручних

радника

23.06.2021.
Просторије

ПУ“Рада
Миљковић“

Састанак  стручних 
радника, стручних 
сарадника, сарадника

Директор, стручни 
радници, стручни 
сарадник, сарадници,
координатори 
Тимова

Дневни ред, 
записници, 
извештаји, спискови
присутних

Манифестације 05.-09.10.2020.
14.-18.12.2020.

27.01.2021.

04.02.2021.
24.05.2021.
11.05.2021.

Онлајн

Јун 2021.

Дечја недеља

Драмски 
новогодишњи 
сусрети
Светосавска 
приредба
Дан установе
Слава вртића
Пета „Ликовна 
Колонија“ 
 ТЕМА: „Мајско 
цвеће“
на нивоу Србије
Завршна приредба у 
част предшколаца

Стручни 
радници,деца, деца 
ликовног атељеа, 
директор, стручни 
радници, Тим за 
драмске игре и 
активности, Тим 
Ликовног атељеа, 
учесници региона и 
шире 

Извештај Тима 
ликовног атељеа, 
слике, фотографије, 
позивнице, 
захвалници, мејлови
пристиглих радова.

Организација сарадње са 
породицом

Септембар 2020.
01.09.-

10.09.2020.
ПУ“Рада

Миљковић“
Деспотовац

двориште вртића

Хуманитарана
акција

„Поклањамо с
љубављу“

Родитељски састанак 
на нивоу група уз 
поштовање свих 
епидемиолошкис 
мера.

Донирање 
хигијенских средстава
за децу којој је 
потребна додатана 
подршка у манастиру 

Директор, 
координатори ВОР-а, 
стручни сарадник, 
сарадници, 
нутрициониста, 
васпитачи, мед 
сестре васпитачи, 
деца, родитељи и 
стручни радници-
васпитачи и 

Дневни ред 
родитељских 
састанака у радној 
књизи, Извештај о 
организованим 
активностима, 
фотографије, радне 
књиге васпитача и 
мед.сестара 
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06.11.2020.

25.05.2021.

Јун 2021.

Током године
2020/21

„Извор“ код 
Параћина

Предавање за 
родитеље „Припрема 
деце за полазак у 
школу“онлајн вибер 
групе
Анкета за родитеље-
побољшање 
квалитета рада наше 
установе (гугл 
упитник)
Давање идеја за 
реализацију ВОР-а

меицинске сетре 
васпитачи.

васпитача, 
обавештења о 
организованим 
дешавањима, 
флајери који прате 
тему предавања или
радионица, 
евалуациони 
листови

Сарадња са локалном 
заједницом

ОШ“Деспот 
Стефан Високи“ у
Деспотовцу

16.09.2020.

06.10.2020.

23.09.2020.

09.04.2021.

01.-04.06.2021. 
Пу“Рада 
Миљковић“

Предавање и 
демонстрација за 
децу „Безбедност 
деце у саобраћају“

„Олимпијада“
спортски дан

Сарадња са локалним
радиом „Пулс“

Сачувајмо Планету
Садња младих 
садница у дворишту 
вртића

Стоматолошка служба
за децу, Дом здравља
Деспотовац

 Деца, стручни 
радници 
предшколских група 
из матичног вртића, 
директор, Чланови 
мото клуба из 
Београда, Спортско 
удружење „Мали 
Деспоти“, Локални 
радио „Пулс“, 
Удружење „Еко моја 
Ресава“, 
Др Лидија Тазев

Обавештења о 
организованим 
дешавањеима, 
извештаји о 
реализованим 
догађајима, 
флајери, позивнице,
фотографије

Рад у Тимовима

Једном месечно 
и по потреби и 
по плану и 
програму Тимова
у 2020/21

Састанци, онлајн 
путем вибер групе за 
стручне раднике

Чланови Тима, 
координатори 
Тимова, директор

Записници са 
састанака.

Увид у педагошку 
документацију

По потреби и 
током године 
2020/21
Једном месечно

Прикупљање 
оперативног плана 
васпитних група,
Извештаји 
планираних 
активности 

Директор, 
координатор 
васпитача у матичном
вртићу и васпитача на
терену, стручни 
радници

Оперативни 
планови, извештаји, 
фотографије 
активности

Стручно усавршавање
Стручних радника

Интеренет 
усавршавање, 
платформа 
ЗУМА, 
Хоризонтална 
размена 
искустава
25.03.2021.

01.04.2021.

Акредитовани 
програм за стручно 
усавршавањ путем 
друштвених мрежа
Вебинари-
хоризонтална 
размена искустава
„Подршка социјално 
емоционалном учењу
деце предшколског 
узраста“
„Дигитални алати у 

Координатори вор-а, 
директор, стручни 
сарадник, сарадници,
педагошки саветник. 
ЦИП(центар за 
интерактивну 
педагогију, МПНТР, 
стручни радници. 

Сертификати, 
извештаји, 
презентације, 
снимак на јутјуб 
интернет и 
друштвеним 
мрежама, позивно 
писмо, списак 
учесника
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15.04.2021.

14.04.2021.

22.04.2021.

11.05.2021.

функцији 
професионалног 
развоја“
„Подршка добробити 
и резилијентности 
деце прдш.узраста“
„Успостављање 
правила и прузање 
подршке у 
предшколском 
васпитању“
„Подршка породици 
и децеи из осетљивих
група“
„Креирање 
стимулативних 
прилика за развој и 
учење деце до три 
године“

Израда личног портфолија Током школске 
године 2020/21

Додавање извештаја 
у лични портфолијо и 
осталих доказа који 
могу да обогате 
лични 
професионални 
портфолијо

Координатор 
васпитача у матичном
вртићу и васпитача на
терену, директор, 
стручни сарадник, 
координатор 
јаслених група, 
стручни радници

Портфолијо са 
доказима

Педагошки колегијум
19.08.2020.
15.09.2020.
10.11.2020.
30.11.2020.
14.12.2020.
05.01.2021.
19.03.2021.
20.04.2021.
17.05.2021.

Сасатанци и договор 
око реализације ВОР 
за предстојећи 
период, изношење 
мишљења, дискусија, 
давање подршке 
стручним радницима.

Координатори ВОР-а, 
директор, стручни 
сарадник и садници.

Записници са 
састанка и дневни 
ред састанка

Представе за децу 12.05.2021. Представа
“Пут око света“

Деца, стручни 
радници, директор, 
глумци позоришта 
„ПЕПИНО“ из Ниша

Фотографије, 
извештаји стручних 
радника

Новогодишњи драмски 
сусрети

14.-18.12.2020.
ПУ“Рада 
Миљковић“ 
Деспотовац 
онлајн и вибер 
групе на нивоу 
васпитних група

Новогодишњи 
драмски сусрети под 
називом 
„Новогодишње 
чаролије“

Деца, стручни 
радници, Тим за 
драмске игре и 
активности

Програм, флајери, 
извештај,фотографиј
е, снимци на 
друштвеним м 
режама и вибер 
групама

Радионице 07.10.2020.

09.10.2020.

16.10.2021.
17.-18.12.2020.

08.03.2021.

18.03.2021.

-Еко-радионица
Израда плаката
-Дан посвећен 
инклузији
-Здрава храна
-Новогодишња 
радионица
-Осмомартовска 
радионица
-Светски дан 

Деца, стручни 
радници, сарадници, 
стручни сарадник, 
нутрициониста 
вртића, директор

Фотографије, крајњи
продукти са 
радионица, 
извештаји стручних 
радника.
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22.04.2021.

28.-29.04.2021.

рециклаже-
радионица
-Сачувајмо планету-
радионица
-Ускршња радионица

Посебни програми Два пута
недељно током
2020/21 године

Од 16.03.2020.

Посебни програм из 
физичког васпитања

Ликовни атеље

Активности путем 
вибер група за рад од
куће.

Координатори 
посебних програма, 
стручни радници, 
деца, директор

Свеске посебноих 
програма у којима 
се бележе 
активности, дечији 
радови, 
фотографије, 
планови и идеје о 
могућим 
07активностима за 
рад са децом од 
куће.

Рад са даровитом децом 27.01.2021.
ПУ“Рада

Миљковић“
Онлајн 

04.02.2021.
ПУ“Рада

Миљковић“
Онлајн 

Светосавска 
приредба хор 
„Пчелице“

Дан установе, хор 
„Пчелице“

Координатор и 
чланови Тима за рад 
са даровитом децом, 
деца, стручни 
радници, родитељи, 
директор, стручни 
сарадник као пратња 
на хармоници.

Фотографије, 
флајери, извештаји, 
обавештења на 
вибер групи за 
стручне раднике као
и снимци изведбе 
хора „Пчелице“

Организација 
рекреативног прогрма

30.12.2020.
ПУ“Рада 
Миљковић“ 
Деспотовац

23.06.2021.

Актив васпитача и 
мед.сестара 
васпитача

Стручни радници, 
директро, 
координатори вор-а 
за јаслене, 
обданишне и 
предшколске групе, 
стручни сарадник, 
сарадници

Радне књиге, 
дневни ред актива

Рад у васпитној  групи Од 01.09.2020.
До 22.06.2021.

Рад у васпитној групи,
предшколска група 
бр.3

Директор, 
координатори ВОР-а, 
стручни радници

Извештај васпитне 
групе, докази о 
реализованим 
активностима у 
групи, фотографије, 
радна књига

Пројекат на нивоу 
установе

Током радне 
2020./21.

06.10.2020.

16.10.2020.

08.01.2021.

12.01.2021.
13.01.2021.

09.04.2021.
 
22.04.2021.

Назив пројекта 
„Здравље на првом 
месту“
-Спортом чувам 
здравље
- Радионица здрава 
храна
- Предавања тима за 
ПЗЗ о здрављу
- Радионица за 
стручне 
раднике“Здрава 
храна“
-Садња младица у 
дворишту вртића
-Радионица дан 
планете, плакати

Стручни радници, 
директор, родитељи, 
деца, Тим за 
екологију, Тим за 
физичко васпитање, 
ПЗЗ и исхрана деце, 
Битни Тимови

Извештај, 
обавештења, 
флајери, 
фотографије.

Радионице за стручне 
раднике, Тимски рад

08.01.2021.
(предавање 
онлајн)
12.01.2021.
13.01.2021.

Предавање и 

радионица „Здравље 
на првом месту“

Тим за ПЗЗ и исхрану 
деце, Тим за равојно 
планирање, Тим за 
самовредновање, 
Тим за обезбеђивање
квалитета и развој 

Извештаји Тимо, 
извештаји стручних 
радника, флајери, 
обавештења, 
фотографије, 
плакати продукти 
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05.-07.05.2021.
ПУ“Рада 
Миљковић“ 
Деспотовац
10.05.2021.
ПУ Ресавица

25.05.2021. 
ПУ“Рада 
Миљковић“
Деспотовац

Радионица-„Игром и 
проценом до бољег 
квалитета“

Радионица- „Корак 
напред у сарадњи 
вртића и родитеља“

установе,Тим за 
адаптацију деце, Тим 
за професионални 
развој и стручно 
усавршавање, Тим за 
заштиту деце од 
злостављања и 
занемаривања, 
Стручни Тим за 
инклузивно 
образовање, Тим за 
ППП, директор, 
стручни радници, 
сарадници и стручни 
сарадник

радионица,евалуац
иони листови 

Посете 
17.09.2020.
Београд

Пертинијеви дани Директор, 
координатор ВОР-а 
Снежана 
Никодијевић

Позивно писмо, 
фотографије, листа 
уписа

Стручни сусрети стручних 
радника

01.-03.10.2020. 
В.Бања

09.10.2020.
Кладово

27.-30.05.2021.
В.Бања

Сусретање васпитача, 
презентовање 
стручног рада 
„Играмо, стварамо...“

Стручни сусрети 
медицинских сестара 
васпитача, 
посматрачи и 
размена искустава на 
сусретима

Сусретање васпитача 
„Један дан у вртићу“, 
учесници и 
презентатори са 
темом „Вода извор 
здравља“

Директор, 
координатор ВОР-а, 
васпитрачи 
М.Ђорђевић, 
С.Стојановић, 
З.Стојановић и 
И.Јанковић

Директор, 
координатор ВОР-а 
јаслених група

Директор, 
координатор ВОР-а 
предшколских 
Снежана 
Никодијевић, 
обданишних група, 
васпитачи: 
И.Јанковић, 
З.Стојановић, 
Ј.Обрадовић 
Гвозденовић

Презентације, 
флајери, позивно 
писмо, котизација, 
захвалнице за 
учешће, 
сертификати

Обуке за стручне раднике 
на интерном нивоу

Од 02.11.2020. 
до 15.01.2021.
ПУ“Рада 
Миљковић“ 
Деспотовац

03.03.-
02.06.2021.
ПУ“Рада 
Миљковић“ 
Деспотовац

Коришћење ворда, 
израда табела, и 
извештаја, слање 
фотографија и 
снимака ;
Дигитализација и 
коришћење ВЕБ алата
2.00

Презентације, 
демонстрација, 
часови за стручне 
раднике.

Координатор ВОР-а 
Снежана 
Никодијевић, 
педагошки саветник 
Сузана Петровић, 
васпитачи: 
Г.Ђорђевић, 
Б.Милојковић, 
С.Живковић Милић, 
И.Јанковић, 
Б.Стојковић, 
Љ.Јовановић, 
С.Николић,Ј.Маркови
ћ, З.Спасојевић, 
В.Ивановић, М.Стојић

Спискови 
присутности, план 
рада педагошког 
саветника, 
фотографије, 
извештаји стручних 
радника који су 
похађали 
предавања , 
захвалнице

Извештај о раду 
координатора васпитача

28.06.2021.. 
године

Писани извештај за 
школску 2020/21

Координатор 
васпитача, директор

Координатор 
васпитача, Снежана 
Никодијевић
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Извештај  о  раду  медицинске сестре – васпитача –координатор за васпитно образовни рад медицинских
сестара у Деспотовцу 2020/21

Координатор: Златица Спасојевић
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ И МЕСТО НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОКАЗИ

Планирање и програмирање рада 
актива за школску 2020/21

Септембар ПУ "Рада 
Миљковић"
Деспотовац

Састављање плана рада Записник са састанка, 
дневни ред, спискови 
присутних

Формирање група и распоред 
радника

26.08.2020. Деспотовац Распоред стручних 
радника и деце по групама

Спискови распореда рада 
стручних радника по 
групама , спискови деце по
групама

Присуство активима баспитача и 
медицинских сестара-васпитача

26.08.2020. 30.09.2020. 
28.10.2020.  25.11.2020.
30.12.2020.    
29.01.2021.    
24.02.2021.    
31.03.2021.
28.04.2021.
26.05.2021.    
23.06.2021.               у 
Деспотовцу

Директор,
васпитачи,
педагог

Записник са
састанка,
дневни ред,
спискови присутних

Присуство педагошком колегијуму 19.08.2020.
10.11.2020.
30.11.2020.
14.12.2020.
20.04.2021.
у Деспотовцу

Чланови колегијума Записници са састанка, 
дневни ред

Тим за ПЗЗ и исхрану деце 22.09.2020.
27.10.2020.
О4.01.2021.
12.01.2021.
13.01.2021.
У Деспотовцу

Чланови тима за ПЗЗ и 
исхрану деце

Записници са састанка, 
дневни ред

Тим за адаптацију деце на вртић и 
индивидуални рад са децом

14.09.2020.
26.10.2020.
13.11.2020.
У Деспотовцу

Чланови тима за 
адаптацију деце и 
индивидуални рад са 
децом

Записник са састанка , 
дневни ред

Присуство и учешће на дечјој 
недељи од 05. до 09.10 2020. године
под називом   "Подељена срећа два 
пута је већа"

05.10.2020.

06. 10.2020.

07.10.2020.

-Дечја шареница

-Спортом чувамо здравље
-Дете и заштита животне 
средине

Фотографије ,
плакат ,
обавештење за васпитаче,
продукти рада , флајери

Групни родитељски састанак по 
јасленим групама

Прва и друга недеља 
септембра  2020/21

Упознавање са васпитно-
образовним радом за 
2020/21 и избор 
представника за савет 
родитеља

Записник са састанка

Менторски рад са приправницима 
медицинских сестара-васпитача и 
израда извештаја о изведеним 
активностима

Током школске године 
2020/21

Извођење активности Писане припреме, писане 
консултације приправника 
и ментора

Присуство Васпитно - образовном 
већу

26.08.2020. 
08.02.2021.
27.04.2021.
23.06.2021.               у 
Деспотовцу

Директор и стручни 
радници

Записник са састанка, 
дневни ред, спискови 
присутних

Пројекат на нивоу установе 
"Здравље на првом месту" у оквиру 
кога је реализована радионица за 
дан здраве хране "Храну једем 

08.10.2020. у             
Деспотовцу

- Деца и образовање Фотографије предлог 
активности,         
обавештење,
флајери
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волим и поштујем" 09.10.2020. у             
Деспотовцу

16.10.2020. у             
Деспотовцу

-Дан посвећен инклузији

Радионице здраве хране са
децом и васпитачима

Драмске игре и активности у вртићу 
у Деспотовцу

Децембар 2020. године Представе online Снимци,  флајер

Индивидуализован разговор са 
родитељима

Током радне 2020/21 Путем вибер групе и 
телефонским позивима

Главна медицинска сестра-
васпитач, родитељи

Сарадња са породицом Током радне 2020/21 Преко вибер групе у виду 
обавештења, размене 
информација

Главна медицинска сестра-
васпитач,родитељи

Присуство семинарима 24.о9. 2020.године
у Крагујевцу
26.09.2020.године
У Крагујевцу
27.09.2020.год.
У Крагујевцу

08.-11.10.2020.године 
У Кладову

Предавања ,
приказ примера добре 
праксе,
паралелне радионице

У верења са сеинара

Набавке материјала и стручне 
литературе

Током целе године
2020/21

Директор, главни 
васпитач ,главна 
медицинска сестра 
-васпитач ,педагог,стручни 
радници

Рачуни, фактуре

Извештај о раду главне медицинске 
сестре -васпитача и израда И 
звештаја о реализацији Васпитно 
-образовног рада у време трајања 
делимичног прекида рада установе 
у време трајања пандемије 
коронавируса

Децембар 2020 .г
израда Извештаја о 
раду главне 
медицинске сестре 
-васпитача
Израда извештаја на 
недељном нивоу о 
реализацији Васпитно 
образовног рада путем 
вибер групе у време 
привременог прекида 
рада установе за време
трајања пантемије 
коронавируса

Главна медицинска сестра 
–васпитч

Израда о раду     
полугодишњи

Извештаји о раду главне 
медицинске сестре о раду 
главне медицинске сестре 
и праћење васпитно-
образовног рада на 
недељном нивоу

Израда професионалног портфолиа Током 2020/21. Вођење професионалног 
портофолиа

Професионални 
портфолио

Презентација „Креирање 
стимулативних прилика за развој и 
учење деце до три године“

12.05.2021. Преко онлајн платформе 
zoom-a у виду предавања

Уверење

Ликовна колонија 11.05.2021. „Мајско 
цвеће“

Васпитачи и деца Фотографије и видео 
записи

Радионице 22.04.2021. поводом 
дана планете Земље;
28. и 29.04.2021. 
Ускршња радионица;
05-07.05.2021. 
Радионица за стручне 
раднике

Вапитачи, деца и 
родитељи

Фотографије и видео 
записи

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКИХ, ОБДАНИШНИХ И ЈАСЛЕНИХ 
ГРУПА  ЗА ШКОЛСКУ 2020/21.

Председници актива: предшколских група Ивана Вуксановић Радојковић, обданишних група Марија Миленовић 
и јаслених група Љиљана Јовановић

АКТИВНОСТИ ВРЕМА И МЕСТО НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ДОКАЗИ
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Формирање и рапоред 
васпитача и васпитних 
група у матичном вртићу и
на терену

26.08.2020.
ПУ“Рада 
Миљковић“
Деспотовац

Усмено обавештење на
васпино образовном 
већу 

Директор, 
координатор 
васпитача,координат
ор мед.сестара 
васпитача, 
председници актива.

Спискови деце и 
решења васпитача о 
својим радним местима

Планирање и 
програмирање васпитно-
образовног рада за месец:

Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Јануар

Фебруар

ПУ“Рада 
Миљковић“

26.08.2020..год

30.09.2020.год

28.10.2020.год

25.11.2020..год

30.12.2020.год.

29.01.2021.год.

Кроз недељне  теме:

„Поново заједно“
1.Ово сам ја;
2. Ја у вртићу;
3. Моја породица;
4. Другарство;

 „У царству јесени”
1.“Јесење боје“
2.“Да право свако дете 
ужива лако“;
3. „Здрава храна“;
4.“Јесењи плодови”
5. „Кишни дани мога 
краја“

„Царство животиња“
1.“ У та давна 
времена“;
2.“ Дивље животиње“;
3. „Домаће животиње“;
4. Господари неба и 
водених пространстава.

„Зимске чаролије”
5. “Временске 

прилике''
6. '' Шта чини 

једну годину''
7. ''Покренимо 

чаролију”
8. „Деамразијада

“

 „У срцу са нама”'
1.и2.“Зимски 
рекреативни програм“
3.“Народна традиција и
обичаји“
4.“Свети Сава увек са 
нама“

„Причам ти причу“
1.”У свету бајки“
2.“Бајке“
3.“Поезија за децу“
4.“Народна 
књижевност“

''Желим љубав да 
ширим''

7. '' Мајка је 
најлепша 
бајка''

Председници актива, 
васпитачи, главни 
васпитач, директор, 
стручни сарадник

Оперативни планови 
стручних радника на 
месечном нивоу, радна
књига стручних 
радника, записници са 
актива
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Март

Април

Мај

Јун

Јул и август 

24.02.2021.год.

31.03.2021 год.

28.04.2020.год.

26.05.2021.год

23.06.2021 год.

8. ''Занимања''
9. '' Заштитимо 

природу''
10. '' Весници 

пролећа”
11. „Пролеће нам 

долеће“

'' Стварајмо зелену 
будућност''
1.“Чаробни живот 
биљака“
2.“Лепоте мога краја“
3.“Сачувајмо планету 
Земљу“
4. „Ускршња недеља“
5.“Зелено боја живота“

„Свет је у сјају, радост у
мају“
1.“Гмизавци и 
водоземци“
2.“Инсекти“
3.“Рано воће и поврће“
4.“Саобраћај“
 
„Ближи се, ближи лето“
1. „Мала фабрика 
маште“
2. „Игром до знања“
3. „Лето стиже, 
сладолед се лиже“

Летњи рекреативни

Свеска и записник 
актива са дневним 
редом, списак 
присутности стручних 
радника

Набавка и расподела 
потрошног и дидактичког 
материјала

Септембар 2020.

Јануар 2021.

ПУ“Рада 
Миљковић“
Деспотовац

Подела материјала и 
играчака по васпитним 
групама

Директор, 
координатор 
васпитача, 
координатор 
мед.сестара 
васпитача

Списак по васпитним 
групама о преузетим 
играчкама и материјалу

Учешће у изради програма
васпитно-образовног рада
деце обданишних и 
предшколских група

26.08.2020. 
30.09.2020. 
28.10.2020. 
25.11.2020. 
30.12.2020. 
29.01.2021.
24.02.2021.
25.03.2021.
28.04.2021.
26.05.2021.
Онлајн вибер 
група стручних 
радника

Активи предшкослких, 
обданишних и јаслених
група одржаних преко 
вибер групе за стручне 
раднике због 
епидемиолошких 
препорука и заштите 
стручних радника

Директор, васпитач 
координатор 
васпитача, 
координатор мед. 
сестара васпитача, 
стручни срадник, 
сарадници,  
васпитачи и 
мед.сестре васпитачи
председници актива.

Записници са актива, 
спискови присутних 
стручних радника на 
састанцима и дневни 
ред актива, радне 
књиге васпитача.

Извештаји стручних 
радника о реализацији 
вор-а, план активности 
за рад са децом и 
родитељима од куће, 
оперативни планови 
стручних радника.
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23.06.2021.
ПУ“Рада 
Миљковић“ сала 
за састанке

Организација активности 
за обележавање дечије 
недеље и 

Од 05.10.-
09.10.2020. 

05.10.2020.

06.10.2020. 

09.10.2020. 

07.10.2020.

08.10.2020.

09.10.2020. 

ПУ“Рада 
Миљковић“ 
Деспотовац, 
двориште и 
радне собе 
ПУ“Рада 
Миљковић“ 
Деспотовац

Дечија недеља:
“Подељена срећа два

пута је већа“
Понедељак-Дечија 
шареница
Уторак-Спортске игре 
„Мали Деспоти“ 
„Олимпијада“
Среда-Еко радионица
Четвртак-Деца и 
образовање 
активности, 
радионица-израда 
плаката

Петак-Дан посвећен 
инклузији „Поклањамо 
с љубављу“ 
хуманитарна акција 
(донирана средстава у 
„Извор“ Параћин)

Директор, 
координатор 
васпитача, 
координатор мед. 
сестара васпитача, 
стручни сарадник, 
сараници, 
нутрициониста, 
спортско удружење 
„Мало Деспоти“, 
родитељи, 
председници актива.

Извештаји са 
организованих 
активности, слике деце 
и родитеља са 
радионице и спортске 
манифестације, плакат 
дечијих права, Тим 
посебног програма за 
физичко васпитање, 
распоред ученика на 
„Олимпијади“, 
обавештење о 
спортском дешавању, 
распоред планираних 
активности за целу 
недељу

Недеље здраве хране 16.10.2020.

Просторије и 
радне собе 
ПУ“Рада 
Миљковић“ 
Деспотовац

Радионица здрава 
храна „Здраво једем, 
волим и поштујем“

Васпитачи, 
мед.сестре 
васпитачи, родитељи,
директор,  
координатор 
васпитача, 
координатор мед 
сетсра васпитача, 
нутрициониста, 
куварице, стручни 
сарадник, сарадници 
председници актива.,

Обавештење о 
радионици, флајери, 
фотографије, извештај 
организоване 
радионице деца и 
васпитачи.

Састанак директора на 
нивоу региона

25.08.2020. 
ПУ“Дечија

радост“
Ћуприја

Састанак и размена 
искустрава о моделима
рада у новој ситуацији 
и специфичним 
условима рада због 
коронавируса.

Стручни радници, 
директро из вртића 
региона (Ћуприја, 
Параћин, Јагодина, 
Свилајнац, Мало 
Црниће, Рековац), 
координатори ВОР-а

Списак уписаних и 
присутних на састанку, 
дневни ред сасатанка, 
фотографије.

Учешће на васпитно 
образовном већу 

26.08.2020.
27.04.2021.

Онлајн вибер
група стручних

радника

23.06.2021.
Просторије

ПУ“Рада

Састанак  стручних 
радника, стручних 
сарадника, сарадника

Директор, стручни 
радници, стручни 
сарадник, сарадници,
координатори 
Тимова, председници
актива.

Дневни ред, записници,
извештаји, спискови 
присутних
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Миљковић“
Манифестације 05.-09.10.2020.

14.-18.12.2020.

27.01.2021.

04.02.2021.
24.05.2021.
11.05.2021.

Онлајн

Јун 2021.

Дечја недеља

Драмски новогодишњи
сусрети
Светосавска приредба
Дан установе
Слава вртића
Пета „Ликовна 
Колонија“ 
 ТЕМА: „Мајско цвеће“
на нивоу Србије
Завршна приредба у 
част предшколаца

Стручни 
радници,деца, деца 
ликовног атељеа, 
директор, стручни 
радници, Тим за 
драмске игре и 
активности, Тим 
Ликовног атељеа, 
учесници региона и 
шире,  председници 
актива.

Извештај Тима 
ликовног атељеа, 
слике, фотографије, 
позивнице, захвалници,
мејлови пристиглих 
радова.

Организација сарадње са 
породицом

Септембар 2020.
01.09.-

10.09.2020.
ПУ“Рада

Миљковић“

Хуманитарана
акција

„Поклањамо с
љубављу“

06.11.2020.

25.05.2021.

Јун 2021.

Током године
2020/21

Родитељски састанак 
на нивоу група уз 
поштовање свих 
епидемиолошкис мера.

Донирање хигијенских 
средстава за децу којој 
је потребна додатана 
подршка у манастиру 
„Извор“ код Параћина

-Предавање за 
родитеље „Припрема 
деце за полазак у 
школу“онлајн вибер 
групе
-Анкета за родитеље-
побољшање квалитета 
рада наше установе 
(гугл упитник)
Давање идеја за 
реализацију ВОР-а

Директор, 
координатори ВОР-а, 
стручни сарадник, 
сарадници, 
нутрициониста, 
васпитачи, мед 
сестре васпитачи, 
деца, родитељи и 
стручни радници-
васпитачи и 
меицинске сетре 
васпитачи, 
председници актива.

Дневни ред 
родитељских састанака 
у радној књизи, 
Извештај о 
организованим 
активностима, 
фотографије, радне 
књиге васпитача и 
мед.сестара васпитача, 
обавештења о 
организованим 
дешавањима, флајери 
који прате тему 
предавања или 
радионица, 
евалуациони листови

Сарадња са локалном 
заједницом

ОШ“Деспот 
Стефан Високи“ у
Деспотовцу

16.09.2020.

06.10.2020.

23.09.2020.

09.04.2021.

01.-04.06.2021. 
Пу“Рада 
Миљковић“

Предавање и 
демонстрација за децу 
„Безбедност деце у 
саобраћају“

„Олимпијада“
спортски дан

Сарадња са локалним 
радиом „Пулс“

Сачувајмо Планету
Садња младих садница 
у дворишту вртића

Стоматолошка служба 
за децу, Дом здравља 
Деспотовац

 Деца, стручни 
радници 
предшколских група 
из матичног вртића, 
директор, Чланови 
мото клуба из 
Београда, Спортско 
удружење „Мали 
Деспоти“, Локални 
радио „Пулс“, 
Удружење „Еко моја 
Ресава“, 
Др Лидија Тазев

Обавештења о 
организованим 
дешавањеима, 
извештаји о 
реализованим 
догађајима, флајери, 
позивнице, 
фотографије

Рад у Тимовима

Једном месечно 
и по потреби и 
по плану и 
програму Тимова
у 2020/21

Састанци, онлајн путем 
вибер групе за стручне 
раднике

Чланови Тима, 
координатори 
Тимова, директор, 
председници актива.

Записници са 
састанака.
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Стручно усавршавање
Стручних радника

Интеренет 
усавршавање, 
платформа 
ЗУМА, 
Хоризонтална 
размена 
искустава
25.03.2021.

01.04.2021.

15.04.2021.

14.04.2021.

22.04.2021.

11.05.2021.

Акредитовани програм 
за стручно усавршавањ 
путем друштвених 
мрежа
Вебинари-
хоризонтална размена 
искустава
„Подршка социјално 
емоционалном учењу 
деце предшколског 
узраста“
„Дигитални алати у 
функцији 
професионалног 
развоја“
„Подршка добробити и 
резилијентности деце 
прдш.узраста“
„Успостављање 
правила и прузање 
подршке у 
предшколском 
васпитању“
„Подршка породици и 
децеи из осетљивих 
група“
„Креирање 
стимулативних прилика
за развој и учење деце 
до три године“

Координатори вор-а, 
директор, 
председници актива, 
стручни сарадник, 
сарадници, 
педагошки саветник. 
ЦИП(центар за 
интерактивну 
педагогију, МПНТР, 
стручни радници. 

Сертификати, 
извештаји, 
презентације, снимак 
на јутјуб интернет и 
друштвеним мрежама, 
позивно писмо, списак 
учесника

Педагошки колегијум
19.08.2020.
15.09.2020.
10.11.2020.
30.11.2020.
14.12.2020.
05.01.2021.
19.03.2021.
20.04.2021.
17.05.2021.

Сасатанци и договор 
око реализације ВОР за
предстојећи период, 
изношење мишљења, 
дискусија, давање 
подршке стручним 
радницима.

Координатори ВОР-а, 
директор, 
председници актива, 
стручни сарадник и 
садници.

Записници са састанка 
и дневни ред састанка

Представе за децу 12.05.2021. Представа
“Пут око света“

Деца, стручни 
радници, директор, 
глумци позоришта 
„ПЕПИНО“ из Ниша

Фотографије, извештаји
стручних радника

Новогодишњи драмски 
сусрети

14.-18.12.2020.
ПУ“Рада 
Миљковић“ 
Деспотовац 
онлајн и вибер 
групе на нивоу 
васпитних група

Новогодишњи драмски
сусрети под називом 
„Новогодишње 
чаролије“

Деца, стручни 
радници, Тим за 
драмске игре и 
активности, 
председници актива. 

Програм, флајери, 
извештај,фотографије, 
снимци на друштвеним 
м режама и вибер 
групама

Радионице 07.10.2020.

09.10.2020.

16.10.2021.
17.-18.12.2020.

-Еко-радионица
Израда плаката
-Дан посвећен 
инклузији
-Здрава храна
-Новогодишња 
радионица

Деца, стручни 
радници, сарадници, 
стручни сарадник, 
нутрициониста 
вртића, директор 
,председници актива,

Фотографије, крајњи 
продукти са радионица,
извештаји стручних 
радника.
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08.03.2021.

18.03.2021.

22.04.2021.

28.-29.04.2021.

-Осмомартовска 
радионица
-Светски дан 
рециклаже-радионица
-Сачувајмо планету-
радионица
-Ускршња радионица

Посебни програми Два пута
недељно током
2020/21 године

Од 16.03.2020.

Посебни програм из 
физичког васпитања

Ликовни атеље

Активности путем 
вибер група за рад од 
куће.

Координатори 
посебних програма, 
стручни радници, 
деца, директор

Свеске посебноих 
програма у којима се 
бележе активности, 
дечији радови, 
фотографије, планови и
идеје о могућим 
07активностима за рад 
са децом од куће.

Рад са даровитом децом 27.01.2021.
ПУ“Рада

Миљковић“
Онлајн 

04.02.2021.
ПУ“Рада

Миљковић“
Онлајн 

Светосавска приредба 
хор „Пчелице“

Дан установе, хор 
„Пчелице“

Координатор и 
чланови Тима за рад 
са даровитом децом, 
деца, стручни 
радници, родитељи, 
директор, стручни 
сарадник као пратња 
на хармоници 
,председници актива,
.

Фотографије, флајери, 
извештаји, обавештења
на вибер групи за 
стручне раднике као и 
снимци изведбе хора 
„Пчелице“

Организација 
рекреативног прогрма

30.12.2020.
ПУ“Рада 
Миљковић“ 
Деспотовац

23.06.2021.

Актив васпитача и 
мед.сестара васпитача

Стручни радници, 
председници актива, 
директро, 
координатори вор-а 
за јаслене, 
обданишне и 
предшколске групе, 
стручни сарадник, 
сарадници

Радне књиге, дневни 
ред актива

Пројекат на нивоу 
установе

Током радне 
2020./21.

06.10.2020.

16.10.2020.

08.01.2021.

12.01.2021.
13.01.2021.

09.04.2021.
 
22.04.2021.

Назив пројекта 
„Здравље на првом 
месту“
-Спортом чувам 
здравље
- Радионица здрава 
храна
- Предавања тима за 
ПЗЗ о здрављу
- Радионица за стручне 
раднике“Здрава храна“
-Садња младица у 
дворишту вртића
-Радионица дан 
планете, плакати

Стручни радници, 
директор, 
председници актива, 
родитељи, деца, Тим 
за екологију, Тим за 
физичко васпитање, 
ПЗЗ и исхрана деце, 
Битни Тимови

Извештај, обавештења, 
флајери, фотографије.

Радионице за стручне 
раднике, Тимски рад

08.01.2021.
(предавање 
онлајн)
12.01.2021.
13.01.2021.

05.-07.05.2021.
ПУ“Рада 
Миљковић“ 

Предавање и 

радионица „Здравље 
на првом месту“

Радионица-„Игром и 
проценом до бољег 
квалитета“

Тим за ПЗЗ и исхрану 
деце, Тим за равојно 
планирање, Тим за 
самовредновање, 
Тим за обезбеђивање
квалитета и развој 
установе,Тим за 
адаптацију деце, Тим 
за професионални 
развој и стручно 

Извештаји Тимо, 
извештаји стручних 
радника, флајери, 
обавештења, 
фотографије, плакати 
продукти 
радионица,евалуацион
и листови 
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Деспотовац
10.05.2021.
ПУ Ресавица

25.05.2021. 
ПУ“Рада 
Миљковић“
Деспотовац

Радионица- „Корак 
напред у сарадњи 
вртића и родитеља“

усавршавање, Тим за 
заштиту деце од 
злостављања и 
занемаривања, 
Стручни Тим за 
инклузивно 
образовање, Тим за 
ППП, директор, 
стручни радници, 
сарадници и стручни 
сарадник, 
председници актива.

Посете 
17.09.2020.
Београд

Пертинијеви дани Директор, 
координатор ВОР-а 
Снежана 
Никодијевић

Позивно писмо, 
фотографије, листа 
уписа

Стручни сусрети стручних 
радника

01.-03.10.2020. 
В.Бања

09.10.2020.
Кладово

27.-30.05.2021.
В.Бања

Сусретање васпитача, 
презентовање стручног 
рада „Играмо, 
стварамо...“

Стручни сусрети 
медицинских сестара 
васпитача, посматрачи 
и размена искустава на 
сусретима

Сусретање васпитача 
„Један дан у вртићу“, 
учесници и 
презентатори са темом 
„Вода извор здравља“

Директор, 
координатор ВОР-а, 
васпитрачи 
М.Ђорђевић, 
С.Стојановић, 
З.Стојановић и 
И.Јанковић

Директор, 
координатор ВОР-а 
јаслених група

Директор, 
координатор ВОР-а 
предшколских 
Снежана 
Никодијевић, 
обданишних група, 
васпитачи: 
И.Јанковић, 
З.Стојановић, 
Ј.Обрадовић 
Гвозденовић

Презентације, флајери, 
позивно писмо, 
котизација, захвалнице 
за учешће, сертификати

Обуке за стручне раднике 
на интерном нивоу

Од 02.11.2020. 
до 15.01.2021.
ПУ“Рада 
Миљковић“ 
Деспотовац

03.03.-
02.06.2021.
ПУ“Рада 
Миљковић“ 
Деспотовац

Коришћење ворда, 
израда табела, и 
извештаја, слање 
фотографија и 
снимака ;
Дигитализација и 
коришћење ВЕБ алата 
2.00

Презентације, 
демонстрација, часови 
за стручне раднике.

Координатор ВОР-а 
Снежана 
Никодијевић, 
педагошки саветник 
Сузана Петровић, 
васпитачи: 
Г.Ђорђевић, 
Б.Милојковић, 
С.Живковић Милић, 
И.Јанковић, 
Б.Стојковић, 
Љ.Јовановић, 
С.Николић,Ј.Маркови
ћ, З.Спасојевић, 
В.Ивановић, 
М.Стојић, 
председници актива.

Спискови присутности, 
план рада педагошког 
саветника, фотографије,
извештаји стручних 
радника који су 
похађали предавања , 
захвалнице

Извештај о раду актива 
предшколских, 
обданишних и јаслених 
група.

28.06.2021.. 
године

Писани извештај за 
школску 2020/21

Председници актива Извештај о раду актива 
за 2020/21

ИЗВЕШТАЈ  ПРОЈЕКТА НА НИВОУ УСТАНОВЕ
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Назив: „Здравље на првом месту“
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ

Израда плаката Током гтрајања пројекта -дечји  цртежи,  групни  радови,
плакати, макете

Деца, васпитачи

Радионице
Током радне 2020./21.

06.10.2020.
16.10.2020.
08.01.2021.
12.01.2021.
13.01.2021.
09.04.2021.
 
22.04.2021.

-Назив пројекта „Здравље на 
првом месту“
-Спортом чувам здравље
- Радионица здрава храна
- Предавања тима за ПЗЗ о 
здрављу
- Радионица за стручне 
раднике“Здрава храна“
-Садња младица у дворишту 
вртића
-Радионица дан планете, плакати

Деца, васпитачи 
родитељи, баке

Посете
01-04.06.2021.

Током године (у оквиру
групних пројеката)

-Дечији стоматолог Лидија Тазев
-Апотека „Здравље“

Деца,
родитељи,
васпитачи,
директор,  сардник
на ПЗЗ, стоматолог,
раднице апотеке.

Разноврсне игре У току пројекта и радне
2020/21

-Разне  спортске  игре,  спортом
чувамо  здравље,  формирање
нових  центра  интересовања  на
нивоу група за разноврсне игре

Деца, васпитачи

Формирање  новог
кутића

Током завршетка
пројекта на нивоу група

-Плакати,  продукти  радионица,
слике, дидактичка средства

Деца,васпитачи

Сарадња са родитељима Током пројекта Посете,  излети,доношење
материјала, радионице...

Родитељи,
васпитачи

Крајњи продукт
Јун2021 Плакати и изложба плаката Деца,васпитачи,

Родитељи,
директор,
фотографије

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГЛАВНОГ ВАСПИТАЧА У РЕСАВИЦИ 2020/21

ГЛАВНИ ВАСПИТАЧ : ДАНИЈЕЛА ПЕТРОВИЋ 

АКТИВНОСТИ
ВРЕМЕ И МЕСТО

РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗАТОРИ ДОКАЗИ

Васпитно 
Образовно  -веће

26.08.2021.г.
Деспотовац

-Усвајање записника;
-Разматрање  и  усвајање
извештаја  о  раду  ПУ  „Рада
Миљковић“;
-Разматрање  и  усвајање
записника о раду директора за
2019/2020 годину.
-Разматрање  и  усвајање
извештаја  о  раду  Тима  за
развојно  планирање  за  радну
2019-2020 годину;
-Разматрање  и  усвајање
извештаја  о  раду  Тима  за
самовредновање;
-Усвајање годишњег плана рада
ПУ „Рада Миљковић“;
-Припреме  за  почетак  радне
године 2020/2021;
-Распоред васпитача по радним

Директор,
Гл.васпитач,

Гл.мед.сестре-
васпитачи,
Васпитачи,

стручни
сарадници

Записник са
седнице В/О

Већа.
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23.06.2021. г

групама;
-Разно.

-Усвајање  записника  са
претходног већа;
-Анализа  оствареног  рада  са
децом предшколског узраста;
-Организација  рада  у  летњем
периуоду;
-Анализа  рада  Актива
предшколских,  обданишних  и
јаслених група;
-Извештај акционог плана рада
ПУ за период од 2020/2021;
-Извештај  Тима  за
самовредновање,  Тима  за
обезбеђивање  квалитета  и
рзвоја  установе,  Тима  за
инклузију,  Тима  за
професионални  развој  и
усавршавање,  Тима  прптив
злостављања  и  занемаривања
деце  и  осталих  Тимова  за
2020/2021 годину.
-Извештај  директора  првих  6
месеци  рада  у  2020/2021
години;
-Договор  око  израде  часописа
на нивоу установе;
-Распоред  васпитача  за
септембар 2021. годину;
-Разно.

АКТИВИ
26.08.2020.
Деспотовац

-Усвајање  записника  са
претходног Актива.
-Планирање  и  програмирање
рада  Актива  васпитача  и
мед.сестара  васпитача  за
школску 2020-2021 годину:
-Планирање и програмирање в-
о  рада  за  септембар   2020.
године;
-Сарадња  са  породицом
(организовање  родитељског
састанка,  избор  родитеља  за
Савет родитеља);
-Спровођење  заштитно  –
превентивних  мера  за  време
епидемије.
-договор  васпитача  и
медицинских сестара васпитача
о планирању пројекта на нивоу
Установе за 2020/2021;
-Подела  васпитача  и
медицинских сестара васпитача
по васпитним групама;
Извештаји Тимова
-Разно.

-Усвајање  записника  са
претходног Актива;
-Планирање и програмирање в-

Гл.васпитач,
Васпитачи,
Мед.сестре
васпитачи,

координатори
тимова

Записник са
састанка
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30.09.2020.г.
Вибер група

28.10.2020.г
Вибер група

26.11.2020.г
Вибер група

о рада за месец октобар;
-  Организација  и  реализација
Дечје  недеље  од  05.10.-
10.10.2020.  године  под
називом“Подељена  срећа  два
пута је већа“;
-Организација  и  реализација
Светског  дана  здраве  хране“
16.10.2020;
-Подршка  породици  путем
онлајн комуникације;
-Извештаји Тимова;
-Извештаји из реда запослених
са Управног одбора;
-Разно.

-Планирање и програмирање в-
о рада за месец новембар
-Евалуација  Дечје  недеље
одржане  05.10.-10.10.2020.
године под називом “Подељена
срећа два пута  је већа“;
-Евалуација  радионице  „Храну
волим,  једем  и  поштујем“
одржане 16.10.2020. године;
-Евалуација  извештаја  са
сусрета  васпитача  одржаних  у
Врњачкој  бањи  од  02-
04.10.2020. године под називом
„Један  дан  у  вртићу“  и
презентација  рада  „Играмо  се,
откривамо и стварамо“
-Извештај Тимова;
-Разно. 

-Усвајање  записника  са
претходног Актива;
-Планирање и програмирање в-
о рада за месец децембар;
-Договор  око  реализације
Новогодишњих  драмских
Активности;
-Извештај Тимова;
-Извештај  о  реализацији
хуманитарне  акције
„Поклањамо  с  љубављу“
манастиру Извор;
-Разно.

-Усвајање  записника  са
претходног актива;
-Планирање и програмирање в-
о рада за месец јануар;
-Обавештење  и  договор  око
израде извештаја реализованог
в-о  рада  у  првој  половини
школске 2020/2021 године, као
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30.12.2020.г
Вибер група

29.01.2021.г
Вибер група

и  преглед  радних  књига  и
портфолиа;
-Евалуација  Новогодишњих
драмских активности одржаних
од 14.10-18.12.2020. године под
називом  „Новогодишње
чаролије;
-Договор  око  реализације
Светосавске  приредбе  и
приредбе  за  Дан  вртића
04.02.2021. год;
-Договор  око  реализације
радионице  пројекта  на  нивоу
Установе  под  називом
„Здравље је на првом месту“;
-Извештаји Тимова;
Разно.

-Усвајање  записника  са
претходног актива;
-Планирање и програмирање за
месец фебруар;
-Подршка  породици  и  деци,
интензивирање сарадње путем
онлајн комуникације;
-Договор  око  реализације
програма  за  Дан  установе
04.02.2021. године;
-Евалуација  предавања
одржаног  за  стручне  раднике
08.01.2021. године и радионице
стручних  радника  одржане
12.01.  и  13.01.2021.  године  од
стране  битних  Тимова  наше
Установе  у  сарадњи  са  ПЗЗ  у
оквиру  прокјекта  на  нивоу
Установе  „Здравље  на  првом
месту“;
-Евалуација  Светосавске
приредбе  одржане  27.01.2021.
године;
-Евалуација  обуке  за  стручне
раднике одржане у периоду од
новембра  2020.  године  до
јануара  2021.  године
„Дигитална компетенција и рад
на компјутерима“;
-Извештаји Тимова;
-Разно.

-Усвајање  записника  са
претходног актива;
-Планирање и програмирање в-
о рада за месец март;
-Евалуација  приредбе поводом
Дана  Установе  одржане
04.02.2021.г;
-Договор  око  реализације
Осмомартовске  радионице  и
приредбе у оквиру групе;
-Извештај  са  онлајн
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24.02.2021.г
Вибер група

31.03.2021.
Вибер група

конференције  „Један  дан  у
вртићу“  одржане  28.  и
29.04.2021. године;
-Извештаји Тимова;
Разно.

-Усвајање  записника  са
претходног Актива;
-Планирање и програмирање в-
о радаза месец април;
-Планирање  радионице
поводом Светског дана планете
Земље  22.04.2021.  године  у
оквиру  Пројекта  на  нивоу
Установе  „Здравље  на  првом
месту“;  Планирање  Ускршње
радионице;
-Интензивирање  сарадње  са
породицом;
-Обавештење  о  почетку
реализације  вебинара  и
хоризонтална  размена  у
организацији  и  реализацији
ЦИЛ-а  са вртићима РС;
-Евалуација предавања „Штетне
материје“  Тима  за  ПЗЗ  и
радионице  поводом  Светског
дана  рецилкаже  18.03.2021.
„Заштитимо  природу“  Тима  за
екологију;
-Извештаји Тимова;
-Разно.

-Усвајање  записника  са
претходног Актива;
-Планирање и програмирање в-
о рада за месец мај;
-Планирање  и  реализација
ликовне колоније;
-Планирање  и  реализација
завршне приредбе;
-Евалуација  еколошкох
активности  „Засади  свој  хлад“
одржане 09.04.2021. године;
-Евалуација  радионице
поводом  Дана  планете  Земље
одржане  22.04.2021.  године  у
оквиру  пројекта  на  нивоу
Установер  „Здравље  на  првом
месту“;
-Извештај  учесника
хоризонталне  размене  „Учимо
и  мењамо  праксу“  У
организавцији  ЦИП-а  са
вртићима у РС;
-Извештаји Тимова;
-Обавештење  о  радионици  за
стручне раднике;
-Разно.

-Усвајање  записника  са
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28.04.2021.
Вибер група

26.05.2021.г
Вибер група
23.06.2021.
У Ресавици

претходног актива;
-Планирање и програмирање в-
о рада за месец јун;
-Евалуација  радионице  за
стручне  раднике  „Игром  и
проценом до бољег квалитета“
одржане  05.05.  и
10.05.2021.године; 
 -Евалуација  Ликовне  колоније
„Мајско  цвеће“  одржане
11.05.2021.. године;
-Евалуација  радионице  „Корак
напред уб сарадњи породице и
вртића; 25.05.2021. године;
-Интензивирање  сарадње  са
породицом  и  извештај  са
предавања  за  родитеље
„Припрема  деце  за  полазак  у
школу“;
-Извештај Тимова;
-Разно.
-Усвајање  записника  са
претходног Актива;
-Програмирање и планирање в-
о рада за јул и август;
-Евалуација завршне приредбе;
-Извештај  са  сусрета  васпитача
одржаног  у  Врњачкој  бањи од
27.05.-30.05.2021;
-Извештај  превентивно  –
здравственог  васпитања  у
сарадњи  са  Домом  здравља;
Стоматологија на тему „Здраве
навике  за  здраве  зубе“
одржаног у периоду од 01.06 –
04.06.2021.;
-Извештај  о  завршеној  обуци
дигитализације  стручних
радника у нашој Установи;
-Извештаји Тимова;
-Обавештење  о  предаји
извештаја в-о рада и Тимова за
2020/2021 и изради планова за
2021/2022 годнине;
-Разно.

Сарадња са
друштвеном

средином

28.05.2021.

11.06.2021.

-Месна Заједница Ресавица уз 
помоћ пријатеља и донатора 
обезбедила је спортске 
реквизите за објекат „Зујалица“ 
у Ресавици
-Тренер ФК „Рембас“, Богдан 
Јовановић, одржао је спортске 
активности деци из припремне 
предшколске групе на 
фудбалском стадиону у 
Ресавици

Гл.васпитач,
Васпитачи,

Деца,
МЗ

Записник
свеска ТЗС,

Фотографије,

Радионице 16.10.2020.

16.12-17.12.2020.

05.03.2021.

-Здрава храна

-Новогодишња радионица

-Осмомартовска радионица
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18.03.2021.

22.04.2021.

28.04.2021.

-Светски дан рециклаже

-Светски дан планете Земље

-Ускршња радионица

Приредбе и
манифестације

05.10.-10.10.2020.
06.10.2020.

16.10.2020.

05.12.2020.

14.12.-15.12.2020.

15.12.-16.12.2020.

13.01-17.01.2021.

27.01.2021.

04.02.2021.

08.03.2021.

16.06.2021.

-Различите активности у оквиру
Дечје недеље

-„Дечја олимпијада“

-Јесењи крос

-Изложба музичких
инструмената

-Драмски сусрети
„Новогодишње чаролије“

-Новогодишња приредба
„Децембар дане ниже, Нова
година је све ближе, ближе“

-Музичке истраживачке игре

-Светосавска приредба

-Приредба поводом Дана
Установе

-Осмомартовска приредба
-Завршна приредба

Гл.васпитач,
Васпитачи,

Мед.сестра-
васпитач

Цд, 
Фотографије
Свеске за ТЗС

Сарадња са
Деспотовцем

Додатне
активности

Главног васпитача
Из Ресавице као

Руководиоца
издвојеног објекта

у Ресавици

Током целе
године 

Током целе
године

-Координисани рад тимова ,
-Присуство већима и активима , 
-Састанци тимова  ,
-Колегијум,
- Прославама,
-Завршним приредбама у 
округу
-Обезбеђује и спроводи 
прописане мере заштите и 
безбедности деце и прописана 
правила понашања у складу са 
општим актима Установе
-Прати и оцењује рад васпитача
и мед.сестре вас. Прати 
извршавање радних обавеза 
осталих  запослених у 
издвојеном објекту у Ресавици.
-Прати исправност и безбедност
справа , уређаја и намештаја у 
објекту и простору у дворишту 
Вртића;
-Спроводи прописане 
санитарно-техничке и друге 
мере у објекту
-Сачињава месечне извештаје о 
присутности запослених на 
послу и доставља их 
благовремено на обрачун;
-Сачињава распоред 
коришћења годишњег одмора 

Гл.васпитач,
Васпитачи,
Мед.сестре
васпитачи

Кординатори
Тимова

Директор

Записник 
Свеска ТЗС

Фотогрфије.
ПИСАНЕ

ПРИПРЕМЕ
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запослених у објекту 
,организује замене  одсутних 
радника
-Организује и координира рад 
свих радника у објекту у 
Ресавици
-Врши упис предшколаца за 
наредну 2021/22 радну годину.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА ВАСПИТАЧА И МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ВАСПИТАЧА
У ВРТИЋУ ''ЗУЈАЛИЦА'' У РЕСАВИЦИ 2020/21

ВАСПИТАЧ :ЈЕЛЕНА ТРАЈКОВСКИ

АКТИВНОСТИ
ВРЕМЕ И МЕСТО

РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗАТОРИ ДОКАЗИ

АКТИВИ 26.08.2020.
Деспотовац

30.09.2020.г.
Вибер група

-Усвајање записника са претходног
Актива.
-Планирање и програмирање рада
Актива  васпитача  и  мед.сестара
васпитача  за  школску  2020-2021
годину:
-Планирање  и  програмирање  в-о
рада за септембар  2020. године;
-Сарадња  са  породицом
(организовање  родитељског
састанка, избор родитеља за Савет
родитеља);
-Спровођење  заштитно  –
превентивних  мера  за  време
епидемије.
-договор васпитача и медицинских
сестара  васпитача  о  планирању
пројекта  на  нивоу  Установе  за
2020/2021;
-Подела васпитача и медицинских
сестара  васпитача  по  васпитним
групама;
Извештаји Тимова
-Разно.

-Усвајање записника са претходног
Актива;
-Планирање  и  програмирање  в-о
рада за месец октобар;
- Организација и реализација Дечје
недеље  од  05.10.-10.10.2020.
године  под  називом“Подељена
срећа два пута је већа“;
-Организација  и  реализација
Светског  дана  здраве  хране“
16.10.2020;
-Подршка породици путем онлајн
комуникације;
-Извештаји Тимова;
-Извештаји из реда запослених са
Управног одбора;
-Разно.

-Планирање  и  програмирање  в-о
рада за месец новембар
-Евалуација  Дечје  недеље
одржане 05.10.-10.10.2020. године
под називом “Подељена срећа два

Гл.васпитач,
васпитачи, мед

сестре
васпитачи,

стручни
сарадник

Записник са
састанка
актива
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28.10.2020.г
Вибер група

26.11.2020.г
Вибер група

30.12.2020.г
Вибер група

пута  је већа“;
-Евалуација  радионице  „Храну
волим,  једем  и  поштујем“
одржане 16.10.2020. године;
-Евалуација  извештаја  са  сусрета
васпитача  одржаних  у  Врњачкој
бањи од 02-04.10.2020. године под
називом  „Један  дан  у  вртићу“  и
презентација  рада  „Играмо  се,
откривамо и стварамо“
-Извештај Тимова;
-Разно. 

-Усвајање записника са претходног
Актива;
-Планирање  и  програмирање  в-о
рада за месец децембар;
-Договор  око  реализације
Новогодишњих  драмских
Активности;
-Извештај Тимова;
-Извештај  о  реализацији
хуманитарне акције „Поклањамо с
љубављу“ манастиру Извор;
-Разно.

-Усвајање записника са претходног
актива;
-Планирање  и  програмирање  в-о
рада за месец јануар;
-Обавештење  и  договор  око
израде извештаја реализованог в-о
рада  у  првој  половини  школске
2020/2021  године,  као  и  преглед
радних књига и портфолиа;
-Евалуација  Новогодишњих
драмских активности одржаних од
14.10-18.12.2020.  године  под
називом „Новогодишње чаролије;
-Договор  око  реализације
Светосавске приредбе и приредбе
за Дан вртића 04.02.2021. год;
-Договор  око  реализације
радионице  пројекта  на  нивоу
Установе  под називом  „Здравље
је на првом месту“;
-Извештаји Тимова;
Разно.

-Усвајање записника са претходног
актива;
-Планирање  и  програмирање  за
месец фебруар;
-Подршка  породици  и  деци,
интензивирање  сарадње  путем
онлајн комуникације;
-Договор  око  реализације
програма  за  Дан  установе
04.02.2021. године;
-Евалуација  предавања  одржаног
за  стручне  раднике  08.01.2021.
године  и  радионице  стручних
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29.01.2021.г
Вибер група

24.02.2021.г
Вибер група

радника  одржане  12.01.  и
13.01.2021.  године  од  стране
битних  Тимова  наше  Установе  у
сарадњи са ПЗЗ у оквиру прокјекта
на  нивоу  Установе  „Здравље  на
првом месту“;
-Евалуација Светосавске приредбе
одржане 27.01.2021. године;
-Евалуација  обуке  за  стручне
раднике  одржане  у  периоду  од
новембра 2020. године до јануара
2021.  године  „Дигитална
компетенција  и  рад  на
компјутерима“;
-Извештаји Тимова;
-Разно.

-Усвајање записника са претходног
актива;
-Планирање  и  програмирање  в-о
рада за месец март;
-Евалуација  приредбе  поводом
Дана  Установе  одржане
04.02.2021.г;
-Договор  око  реализације
Осмомартовске  радионице  и
приредбе у оквиру групе;
-Извештај  са онлајн конференције
„Један дан у вртићу“ одржане 28. и
29.04.2021. године;
-Извештаји Тимова;
Разно.

-Усвајање записника са претходног
Актива;
-Планирање  и  програмирање  в-о
радаза месец април;
-Планирање  радионице  поводом
Светског  дана  планете  Земље
22.04.2021.  године  у  оквиру
Пројекта  на  нивоу  Установе
„Здравље  на  првом  месту“;
Планирање Ускршње радионице;
-Интензивирање  сарадње  са
породицом;
-Обавештење  о  почетку
реализације  вебинара  и
хоризонтална  размена  у
организацији и реализацији ЦИЛ-а
са вртићима РС;
-Евалуација  предавања  „Штетне
материје“  Тима  за  ПЗЗ  и
радионице поводом Светског дана
рецилкаже  18.03.2021.
„Заштитимо  природу“  Тима  за
екологију;
-Извештаји Тимова;
-Разно.
-Усвајање записника са претходног
Актива;
-Планирање  и  програмирање  в-о
рада за месец мај;
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31.03.2021.
Вибер група

28.04.2021.
Вибер група

26.05.2021.г
Вибер груа

23.06.2021.
У Ресавици

-Планирање  и  реализација
ликовне колоније;
-Планирање  и  реализација
завршне приредбе;
-Евалуација еколошкох активности
„Засади  свој  хлад“  одржане
09.04.2021. године;
-Евалуација  радионице  поводом
Дана  планете  Земље  одржане
22.04.2021.  године  у  оквиру
пројекта  на  нивоу  Установер
„Здравље на првом месту“;
-Извештај  учесника  хоризонталне
размене  „Учимо  и  мењамо
праксу“ У организавцији ЦИП-а са
вртићима у РС;
-Извештаји Тимова;
-Обавештење  о  радионици  за
стручне раднике;
-Разно.
-Усвајање записника са претходног
актива;
-Планирање  и  програмирање  в-о
рада за месец јун;
-Евалуација радионице за стручне
раднике  „Игром  и  проценом  до
бољег квалитета“ одржане 05.05. и
10.05.2021.године; 
 -Евалуација  Ликовне  колоније
„Мајско  цвеће“  одржане
11.05.2021.. године;
-Евалуација  радионице  „Корак
напред  уб  сарадњи  породице  и
вртића; 25.05.2021. године;
-Интензивирање  сарадње  са
породицом  и  извештај  са
предавања  за  родитеље
„Припрема  деце  за  полазак  у
школу“;
-Извештај Тимова;
-Разно.
-Усвајање записника са претходног
Актива;
-Програмирање  и  планирање  в-о
рада за јул и август;
-Евалуација завршне приредбе;
-Извештај  са  сусрета  васпитача
одржаног  у  Врњачкој  бањи  од
27.05.-30.05.2021;
-Извештај  превентивно  –
здравственог васпитања у сарадњи
са Домом здравља; Стоматологија
на тему „Здраве навике за здраве
зубе“ одржаног у периоду од 01.06
– 04.06.2021.;
-Извештај  о  завршеној  обуци
дигитализације стручних радника у
нашој Установи;
-Извештаји Тимова;
-Обавештење о предаји извештаја
в-о рада и Тимова за 2020/2021 и
изради  планова  за  2021/2022

101



годнине;
-Разно.

ПРИГОДНИ И ДРУГИ ПРОГРАМИ
Пригодни програми

Циљ – програми се организују поводом празника,  свечаности,  значајних датума и манифестација,
нпр. програми поводом ''Дечје недеље'', Нове године и др.

Трајање – трајање програма зависи од организације рада установе.
Корисници – деца предшколског узраста.
Рзличита места и простори у зависности од програма.
У току ове радне 2019./20. године у нашем вртићу било је више посебних програма. Имали смо посебни

програм  физичког  васпитањау  оквиру  кога  смо  организовали  „Олимпијаду“,  а  у  оквиру  посебног  ликовног
васпитања била је организована на нашу иницијативу и настављања традиције,   ликовна колонија  онлајн, на
којој смо имали одзив неколико регионалних вртића.

ИЗВЕШТАЈ ТИМА  ЛИКОВНОГ АТЕЉЕА
ИЗВЕШТАЈ СА ЧЕТВРТЕ ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ КООРДИНАТОРА ВОР-а 2019/20

И ове године, као и предходне организована је пета Ликовна Колонија под називом „Мајско цвеће“. 
Путем вибер групе стручних радника договорено је да се ликовна колонија одржи 11.05.2021. године и да се 
путем интернет канала комуникације позову регионални вртићи да учествују и остваре сардању. Позивнице су 
послате мејлом и путем вибер група. Васпитачи су родитељима и деци проследили тему и дали ближа упутсва. 

Учествовала су деца и васпитачи из Свилајнца,Ћуприје,Јагодине,Рековца,Кикинда,  Ракинац Марковац,
Градиште, Жагубица, Сиге, Пожаревац.  Дечје радове(са именом,називом установе,називом теме),васпитачи су
нам проследили мејлом. У знак захвалности учесници наше ликовне колоније су мејлом добили захвалнице.

Радови учесника ликовне колоније су видљиви на фејсбук страници Предшколске установе

        ИЗВЕШТАЈ     ЛИКОВНОГ   АТЕЉЕА  2020. – 21.годину

Координатор Тима :Милојковић Биљана медицинска сестра – васпитач 
АКТИВНОСТИ НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ ДОКАЗ

Одржавање састанака 
Тима

Састанак 22.09.2020год.
28.01.2021.год.
02.03.2021.год.
01.04.2021.год.
26.04.2021.год.
19.05.2021.год.

Координатор и 
чланови Тима

Записник из књиге Тима 
ликовног атељеа

Координација Састанак Састанак 
координатора за 
припрамни 
предшколски 
програм

Директор и 
координатори

Записник са састанка 
Тима за п.п.п.и записник 
са састанка

Обавештења о раду 
ликовног атељеа

Куцање 
обавештења 

Септембар Координатор и 
чланови Тима

Обавештења

Формирање групе 
полазника

Списак деце Септембар и током 
године приликом 
примања нових 
полазника

Координатор и 
чланови Тима

Спискови деце

Одређивање термина за 
одржавање ликовног 
атељеа

Састанак Тима 
ликовног атељеа

Септембар Координатор и 
чланови Тима

Записник са састанка у 
књиз Тима ликовног 
атељеа

Родитељски састанак 
преко вибер групе

Састанак преко 
вибер групе са 
родитељима

Септембар Координатор 
,чланови Тима и 
групни васпитачи

Записник из радне књиге

Одабир могућих тема и 
активности

Састанци Тима 
ликовног атељеа

22.09.2020.год.
28.01.2021.год.

Координатор и 
чланови  Тима

Записник из књиге Тима 
ликовног атељеа и 
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02.03.2021.год.
01.04.2021.год.
26.04.2021.год.
19.05.2021.год.

обавештења о раду 
ликовног атељеа који се 
перманентно истицани 
на огласној табли 

Изложба Изложба дечијих 
радова у галерији 
хола вртића 

У току целе године Координатор и 
чланови Тима

Фотографије

Сарадња са локалном 
средином

Ликовна колонија је
медијски била 
пропраћена- тв 
,,Стрела’’

Мај месец Координатор , 
чланови Тима и 
деца полазници 
ликовног атељеа

Фотографије ,тв – 
снимак ,позивнице 
,обавештења и 
захвалнице

Вођење радне свеске Уписивање 
активности имена 
реализатора и 
број присутне 
деце

Током целе 
године после 
сваке завршене 
активности

Координатор и 
чланови Тима

Радна свеска

Израда плаката Састанци Тима са 
координаторима 
осталих Тимова

У току године Координатор и 
чланови Тима

Фотографије плаката

Пета ликовна колонија Тема ликовне 
колоније је била 
,,Мајско цвеће”
За децу нашег 
вртића је била 
организована на 
отвореном 
простору а аза децу 
региона и шире 
путем вибер групе

11.05.2021.год. Координатор и 
чланови Тима и 
деца ликовног 
атељеаиз 
Деспотовца и 
Ресавице а путем 
вибер групе су 
била деца из 
Јагодине , 
Ћуприје 
,Марковца 
,Пожаревца 
,Кикинде 
,Смедеревска 
паланка 
,Рековца 
,Осанице 
,Жагубице,Сиге 

Фотографије

Извештај о раду Тима Табеларни приказ Јун 2021.год. Координатор Тима Извештај Тима ликовног 
атељеа

Израда годишњег плана 
за наредну годину

Табеларни приказ Јун 2021.год. Координатор и 
чланови Тима

План рада ликовног 
атељеа за 2021.-22.год.

Извештај интерне 
ликовне колоније 

Тема интерне 
ликовне колоније је
била ,,Мој 
вртић”-,,Моја 
школица’’

Дан установе 
04.02.2021.год.

Све васпитне групе Извештаји свих 
васпитних група

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА РАД СА ДАРОВИТОМ ДЕЦОМ ЗА 2020/21.

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ ДОКАЗИ

Формирање
Тима

Септембар,
2020. Именовање

чланова Тима.
Директор

Свеска за вођење
састанака.

Састанак Тима

15.09.2020.
09.02.2021.
14.02.2021.
14.04.2021.

Одржавање  
редовних састанка 
и састанака преко 
вибер групе за 
време трајања 
пандемије корона 

Чланови
Тима,координатор

тима и координатор
ВОР- а. Свеска за вођење

састанака.
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08.06.2021. вируса.

Формирање хора
претшколских и старијих група
деце под називом „Пчелица“

Септембар
2020.

Провера музичких
способности деце

Чланови Тима;
координатор Тима;

васпитачи;
Списак деце

Фопмирање музичког центра Октобар 2020.

Прикупљање
музичких

инструмената Координатор, Чланови
тима

Фотографије, 
извештај

Посета музичком центру Новембар
2020.

Музичке игре,
Посете музичком

центру.

Васпитачи свих
васпитних група Фотографије и извештаји

Наступ хора на Светосавској
приредби 27.01.2021.

хора путем вибер
групе и мејла

                                     Коо
рдинатор и чланови

Тима

Извештаји;
Фотографије. Мејл, вибер

групе

Наступ хора на Дану установе

04.02.2021. Наступ хора Координатор и чланови
Тима

Фотографије;
извештаји; мејл, вибер

групе

Наступ хора поводом дана
жена 08.03.2021. Наступ хора Координатор и чланови

Тима
фотографије и извештаји

и мејл и вибер групе

Музички квиз Мај 2021. Музичке игре Васпитачи свих
васпитних група Фотографије извештаји

Извештај Тима Јун 2021. Табеларни приказ Координатор Тима Фотографије,
извештаји.

План Тима Јун 2021. Табеларни 
Приказ

Координатор Тима План у писаној форми.

ИЗВЕШТАЈ  ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ЗА ДРАМСКЕ ИГРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21
Координатор тима: спец.струк.васп. за драмске активности- педагошки саветник Сузана Петровић

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ ДОКАЗИ

Формирање група полазника На почетку 
године

Спискови деце 
(предшколске деце)

Тим за драмске 
игре и активности

Радне књиге васпитача и 
извештаји васпитача

Израда плаката и 
обавештења за родитеље

На почетку 
године

Обавештавање 
родитеља на првом 
родитељском 
састанку

Тим за драмске 
игре и активности, 
васпитачи, 
родитељи и 
директор

Радне књиге васпитача и 
извештаји васпитача

Одржавање родитељског 
састанка за нову децу 
(полазнике)

По потреби 
током године

Родитељски 
састанци

Тим за драмске 
игре и активности, 
васпитачи, 
родитељи и 
директор

Радне књиге васпитача и 
извештаји васпитача

Одржавање састанака тима 
за драмске игре и активности

По потреби 
током године

Одржавање састанка
тима

Координатор 
тима, чланови 
тима, директор и 
координатор за 
васпитно-
образовни рад

Записник са састанка тима,
Вибер група за драмске 
игре и активности

Рад драмске групе васпитача 
у оквиру тима

По потреби 
током године

Састанци и 
припремање 
позоришне 

Координатор 
драмске групе и 
чланови групе у 

Записници са састанка
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представе за ДЕДАР-
Ове године није 
припремана 
представа за ДЕДАР 
због пандемије 
корона вируса

координацији са 
координатором 
тима за драмске 
игре и активности, 
директором и 
координатором 
васпитно-
образовног рада

Координација са тимовима 
око извођења драмских 
презентација

По потреби 
током године

Педагошки 
колегијум, активи 
васпитача и састанци
тимова

Координатори 
тимова

Записници са сатанка, 
вибер група тима за 
драмске игре и активности

Подела задужења и 
одређивање реализатора

Током године Подела задатака Тим за драмске 
игре и активности, 
васпитачи, 
директор и 
координатор за 
васпитно-
образовни рад

Записници са сатанка, 
вибер група тима за 
драмске игре и активности

Организовање 
манифестација у установи

Трећа и 
четврта 
недеља 
децембра 
2020.

Организовање 
Новогодишњих 
драмских сусрета 
под називом,, 
Новогодишње 
чаролије“. Драмски 
прикази су због 
пандемије корона 
вируса снимљени и 
приказани 
роситељима преко 
вибер група

Тим за драмске 
игре и активности, 
васпитачи, 
директор и 
координатор за 
васпитно-
образовни рад

Фотографије,
Дигитални плакат, вибер 
групе васпитача и 
извештаји васпитача

Организовање одласка на 
фестивал   ,,Дедар“

Мај месец Ове године није 
било одласка на 
ДЕДАР због 
пандемије корона 
вируса

Тим за драмске 
игре и активности, 
чланови драмске 
секције, директор 
и координатор за 
васпитно-
образовни рад

Ове године ДЕДАР није 
одржан због пандемије 
корона вируса

Флајери, плакати и 
обавештења

Током године Израда плаката и 
флајера

Тим за драмске 
игре и активности

Флајери, дигитални плакат
и обавештења на вибер 
групама

Анкета за родитеље После 
Новогодишњих
активности

Одрађена гугл анкета
за родитеље коју су 
васпитачи 
проследили 
родитељима преко 
својих вибер група

Тим за драмске 
игре и активности

Гугл анкета, извештај 
анкете за родитеље и 
вибер групе

Вођење документације Током године Одржавање састанка
тима и прикупљање 
доказа одржаних 
активности

Тим за драмске 
игре и активности

Записник са састанка тима 
и прикупљена 
документација

Извештај о раду тима На крају 
школске 
године

Писање извештаја Тим за драмске 
игре и активности

Извештај тима

Израда годишњег плана за 
наредну годину

На крају 
школске 
године

Израда плана тима 
за наредну школску 
годину

Тим за драмске 
игре и активности

План тима за наредну 
школску годину

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА ЗА
ШКОЛСКУ 2020/21 ГОДИНУ

Координатор Тима: Сања Стојановић, васпитач у Деспотовцу и Данијела Петровић, васпитач у Ресавици
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АКТИВНОСТИ

Формирање
Тима

Састанак Тима

Спортски дан

Четврта Олимпијада

Сарадња са
друштвеном средином

Израда промотивног
материјала

Извештај Тима

План Тима

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА
ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА

ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021

ГОДИНУ

Координатор Тима: 
Данијела Петровић

АКТИВНОСТИ

ФОРМИРАЊЕ ТИМА

106



САСТАНАК ТИМА

СПОРТСКИ ДАН

КООРДИНАЦИЈА
ТИМОВИМА

САРАДЊА СА
ДРУШТВЕНОМ

СРЕДИНОМ

КРОС
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ИНТЕРАКЦИЈА СА
ДРУГИМ ГРУПАМА

ИЗРАДА
ПРОМОТИВНОГ

МАТЕРИЈАЛА

ИЗВЕШТАЈ ТИМА

ПЛАН ТИМА

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА
ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА

МУЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021

ГОДИНУ

Координатор Тима: 
Данијела Петровић

АКТИВНОСТИ
ФОРМИРАЊЕ ТИМА

САСТАНАК ТИМА Током године

МУЗИЧКИ ДАН
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КООРДИНАЦИЈА
ТИМОВИМА

ИНТЕРАКЦИЈА СА
ДРУГИМ ГРУПАМА

Током године

ИЗРАДА
ПРОМОТИВНОГ

МАТЕРИЈАЛА

ИЗВЕШТАЈ ТИМА

ПЛАН ТИМА

Извештај рада
нутриционисте за

школску
2020/2021.годину

Зoрица Златковић – 
нутрициониста

Активности Време и место Начин реализације Носиоци

Планирање исхране 16.12.2020.год.
у установи

Прављење јеловника за
радну 2021/2022.год. у

складу са Правилником о
нормативу друштвене
исхане у Установама за

децу Сл.гл.РС бр.50/94  и
6/96; прилагођавање
јеловника у складу са

потребама (дијететским)
режимом деце, а

попрепоруци надлежних
лекара, као и на основу

Нутрициониста,
директор, родитељи,

васпитачи,
медицинске сестре-

васпитачи, деца, гл.кувар,
сарадник на 

ПЗЗ-у 
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писаних и усмених
информација

Организација у кухињи Свакодневно, у
објектима „Пчелица“,у

Деспотовцу и у Ресавици,
у објекту „Зујалица“

Обезбеђивање
оптималних услова за

рад на припреми и
сервирању хране;

Контрола
епидемиолошких услова

кухињског простора,
особља и посуђа;

органолептичка контрола
при пријему намирница у

централни магацин

Нутрициониста, економ,
сарадник на ПЗЗ-у

Саветодавно-
инструктивнирад

Свакодневно, у
објектима „Пчелица“, у

Деспотовцу и у Ресавици,
у објекту 

„Зујалица“

Правилно поступање
сависокоризичним

намирницама;
Праћење прихваћености

оброка код деце;
формирање и неговање

навика правилне
исхране; индивидуални

разговори са
родитељима деце на
дијететском режиму

исхране.

Нутрициониста,
Сарадник на ПЗЗ_у, Тим за

ПЗЗ и исхрану деце,
директор,

стручни

радници, запослени у
кухињском блоку.

Учешће у   ВОР-у
Током године

у објектима „Пчелица“ и
„Чаролија“,у Деспотовцу
и „Зујалица“,у Ресавици,
и  у васпитним групама

на терену

16.10.2020.

   12. и 13. 01. 
   2021.

Учешће у васпитно-
образовном раду 
васпитних група, по 
недељном плану

Учешће у организацији и 
реализацији радионице,

Радионица на тему 
здраве хране „Храну 
једем, волим и 
поштујем“

Радионица: Здравље на 
првом месту

Тим за ПЗЗ и исхрану деце,
родитељи, нутрициониста,

сарадник на 
ПЗЗ-у,

запослени, 
Тим за екологију, Тим за

развојно планирање, Тим
за самовредновање, Тим

за обезбеђивање
квалитета и развоја

установе, Тим за
професионални развој и

стручно усавршавање, Тим
за заштиту деце од

злостављања и
занемаривања, Стручни

тим инклузивног
образовања

Сарадња са породицом Свакодневно Учешће у
индивидуалним

разговорима;

Нутрициониста, сарадник
на 

ПЗЗ-у, родитељи, директор
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Евалуација Током године,
полугодишња

Израда извештаја,
анализа евалуационих
листова, статистичка

обрада евалуационих
листова

Нутрициониста, Тим за ПЗЗ
и исхрану деце, директор

Сарадња са васпитачима 12.10.2020.
13.10.2020.
14.10.2020.
15.10.2020.

Предавања на тему
значај здраве хране

„ Храну једем, волим и
поштујем“

Нутрициониста,
васпитачи, деца.

Предшколска група бр.3.
Предшколска група на
полудневном боравку.

Предшколска групабр.2.
Предшколска група бр.1

Сарадња са Тимовима 16.10.2020. Радионица на тему
„Храну једем, волим и

поштујем“

Тим ПЗЗ и исхрану деце,
нутрициониста, деца,

васпитачи, тим за
екологију.

Млађа обданишна
групабр.1, млађа

обданишна група бр.2,
средње обданишнегрупе
бр.1 и бр.2, предшколске

групе бр.1, бр.2 и бр.3,
предшколска група на
полудневном боравку

Стручно
усавршавање

24.09.2020.

25.09.2020.

26.09.2020.

27.09.2020.

16.11.2020.

01.03.2021.

Машински факултет –
Крагујевац

„Сменски рад у
здравству“

Дом здравља –
Деспотовац

„Каријес као социјално-
медицински проблем
савременог друштва“
„Интервенске каниле,

улога лекара и
медицинске сестре“

Машински факултет –
Крагујевац

„Квалитет живота
оболелих од

мултиплесклерозе“
Машински факултет

Крагујевац„Вредности,
ставови и задовољство

послом“
Машински факултет –

Крагујевац
„Палијативна нега“ и

„Мобинг-злостављање на
радном месту“

Машински факултет –
Крагујевац

„Активности медицинске
сестре-техничара код

болесника са
агранулоцитозом“
Центар за културу

Деспотовац
„Биопсихосоцијални

Савез удружења
Медицинских сестара

Савез удружења
здравствених радника

Србије

Савез удружења
Медицинских сестара

Савез удружења
Медицинских сестара

Удружење медицинских
сестара-техничара

Клиничког центра Србије
„Сестринство“ Београд

Удружење медицинских
сестара-техничара

Клиничког центра Србије
„Сестринство“ Београд

Удружење здравствених
радника Дома здравља

Деспотовац у сарадњи са
Савезом удружења

здравствених радника
Србије
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05.06.2021.

аспект ритуала“ и
„Самоосећања“

Извештај о раду Тима за ЕКОЛОГИЈУ за 2020/21

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ ДОКАЗИ

Формирање
 Тима

Јун 2020. Именовање чланова
Тима.

Директор Свеска за 
вођење 
састанака.

Састанак Тима Једном месечно
или по потреби.

23.09.2020.
02.03.2021.
13.04.2021.
15.06.2021.

Одржавање 
састанака.

Чланови Тима Свеска за 
вођење 
састанака, e-
mail-ови, 
обавештења 
преко вибер 
групе Тима за 
екологију.

Еколошке радионице 08.10.2020.

16.10.2019.

18.03.2021.

22.04.2021.

-„Дете и заштита 
животне средине“ у 
оквиру Дечије 
недеље „Подељена 
срећа два пута је 
већа“;
-обележавање 
Недеље здраве 
хране;
-радионица 
поводом 
обележавања 
Светског Дана 
рециклаже;
-радионица 
поводом 
обележавања Дана 
планете Земље.

Деца, родитељи, 
Тим за ПЗЗ и исхрану
деце, чланови и 
координатор Тима 
за екологију, 
васпитачи, 
директор, 
координатор ВОР-а.

Фотографије;
извештаји;
радови;
продукти.

Координација 
Тимовима

16.10.2019.

15.03.-
19.03.2021.

-Недеља здраве 
хране;
-предавање „Штетне
материје“.

Чланови Тима,
Тим за ПЗЗ и исхрану
деце, деца, 
васпитачи, 
директор, 
координатор ВОР-а.

Фографије,
извештаји,
продукти рада, 
видео снимци, 
плакат.
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Презентација Тима 07.10.2020.

16.10.2020.

18.03.2021.

09.04.2021.

22.04.2021.

-Дечија недеља-
„Дете и заштита 
животне средине“;

-радионица Недеља 
здраве хране;

-радионица 
поводом 
обележавања 
светског Дана 
рециклаже;
-еколошка акција
 „Посади свој хлад“;
-радионица 
поводом 
обележавања 
светског Дана 
планете Земље, у 
оквиру пројекта на 
нивоу установе 
„Здравље на првом 
месту“.

Планови Тима и 
координатор, Тим за
ПЗЗ и исхрану деце, 
еколошко удружење
„Моја Ресава“, 
локална самоуправа,
локална тв „Стрела“.

Фотографије, 
извештаји, 
продукти 
радова, 
обавештења, 
плакати.

Сарадња са 
друштвеном средином

Током школске
године

2020/2021.

09.04.2021.

22.04.2021.

-Хуманитарна акција
„Чеп за хендикеп“,
-засађивање 
садница у оквиру 
еколошке акције 
„Засади свој хлад“, 

-радионица 
поводом 
обележавања 
светског Дана 
планете Земље, у 
оквиру пројекта на 
нивоу установе 
„Здравље на првом 
месту“.

Директор, чланови 
Тима и координатор,
деца, васпитачи, 
еколошко удружење
„Моја Ресава“, 
локална самоуправа,
локална тв „Стрела“.

Фотографије. 
извештаји,
дечји радови, 
видео снимци, 
плакати, 
обавештења.

Израда промотивног 
материјала Током школске

године
2020/2021.

-Поруке;
-натписи;
-флајери;
-рекламе;
-постери,...

Чланови Тима и 
координатор, 
васпитачи, 
координатор ВОР-а.

Фотографије;
извештаји;
продукти.

Обележавање важних 
датума:

- Дечија 
недеља;

- Дан 
рециклаже;

- Дан планете 
Земље

08.10.2020.

18.03.2021.

22.04.2020.

-еколошке 
активности,

-радионица: израда 
предмета од 
рециклажног

 материјала,

-засађивање 
садница цвећа и 
дрвећа.

Васпитачи,
деца, родитељи, 
Тим за екологију, 
директор, 
координатор ВОР-а.

Фотографије,
Извештаји, 
видео записи, 
плакати, 
обавештења.
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Извештај Тима     Јун 2021. Табеларни приказ Координатор Тима Фотографије,

извештаји,
дечји радови;

 радови 
васпитача.

План Тима
Јун 2020.

Табеларни приказ Координатор Тима План у писаној 

форми.

Извештај о раду установе у време потпуног затварања у периоду од

01.12.-14.12.2020.

             У  ситуацији ванредног стања и обуставе редовног рада предшколске установе,  због повећаног броја
заразених међу запосленима, од стране локалне самоуправе добили смо подршку и допис да прекинемо непосредни
рад са децом у матичном вртићу. Две недеље у децембру 2020. године рад се одвијао онлајн путем само у матичном
вртићу, док су групе на терену имале непосредни контак са децом и редовно одлазили на посао, осим неких група где
су стручни радници били под сумљом да су били у контакту са зараженима и имали су изолацију. 

          Сарадња са свим родитељима је успешно остварена, пружа се подршка и помоћ породици да обезбеди услове
за континуирано учење кроз игру, а све у добробити деце. Дежурна екипа стручних радника, прави и саставља план
активности на недељном нивоу, пратимо теме и активности које су предвиђене годишњим планом рада за 2020/21
годину и прилагођавамо их тренутној ситуацији. 

            План идеја и активности које су понуђене родитељима пажљиво су бире у циљу подршке деци и породици и
наставка континуираног рада установе. 

             Уз понуђене активности, васпитачи су остварили комуникацију са децом и родитељима на завидном нивоу.
Родитељи су радо прихватили овакав начин рада са децом. Васпитачи су спонтано, током недеље, слали линкове које
родитељи могу посетити са идејама за игре, приче, књиге и позоришне представе. Већини родитеља се свидео овај вид
комуникације. Доста њих је и похвалило начин рада установе у време ванредне ситуације. На крају школске године
2020/21. године достављени су извештаји свих васпитних група са сликама као доказима рада и реализације датих
предлога о активностима.

На улазу у вртић образује се дежурни „Дезинфекциони“ пунк, који врши тријажу деце и запослених. Вртић крај 
школске године ради у полупуном капацитету, што знаћи да долазе деца којој је вртић стварно преко потребан, на 
родитеље се апелује да децу у колико је могуће задрже код куће у колико ту алтернативу имају.   

 

                                                                        ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ
ПУ“РАДА МИЉКОВИЋ“ ЗА 2020/21.г.

ПУ“Рада Миљковић“ 2020. годину је остварила  трошкове у износу од 103.562.665,00 динара, и то за 411- плате
запослених са доприносима, накнадама и свих трошкова везаних за раднике установе, 421- за сталне трошкове платног

114



115


	
	2.1.Објекти, простор и капацитет
	2.3. Организација живота и распоред активности деце за време боравка у вртићу

	-PJESME, IGRE I PLESOVI-OD TRADICIJSKOG DO SUVREMENOG,
	-Pogled u boje godišnjeg doba,
	-Ljepote moje domovine / The beauties of my homeland,
	-(E)arly (T)eaching (W)ays (I)nvolved N()ovelty (N)eeded (I)nnovation with a (N)ew (G)lance - eTwinning,
	-ALPHA (Actively Learning at Pedagogical Home Academy),
	-Early Literacy Project (ELP),
	-Šarene čarape za dečije osmehe

