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1.УВОД 

1.1.ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА 

 

Годишњим планом рада Установе уређују се време, место, начин и носиоци 

остваривања програма васпитања и образовања, као и друга питања значајна за 

функционисање Установе. 

Годишњи план рада Предшколске установе „Бамби“ за 2018-2019. радну годину, 

писан је на основу: 

• Закона о основама система образовања и васпитања (2017.) 

 

• Закона о предшколском васпитању и образовању (2017.) 

 

 

• Правилник о општим основама предшколског програма (2006.) 

 

• Стандарди квалитета рада предшколских установа (2012.) 

 

Основна делатност Предшколске установе „Бамби“ је васпитање и образовање деце 

са циљем стварања повољних услова за целовит психофизички развој деце. Установа 

обавља делатност којом се обезбеђују: 

• Боравак, васпитање и образовање деце предшколског узраста, 

• Превентивно-здравствена заштита и нега деце, 

• Исхрана деце. 

Циљеви и задаци функционисања Установе у програмској 2018/2019.години: 

• Унапређење квалитета сарадње са родитељима кроз разне облике 

стручног деловања, прихватање родитеља као сарадника и партнера у адаптацији 

деце, прихватање родитеља као сарадника и партнера у процењивању успешности 

рада са децом; 

• Појачано праћење квалитета рада у свим сегментима путем 

објективних инструмената и метода праћења, самовредновања; 

• Системски и појачан рад на подизању квалитета планирања васпитно-

образовног рада (развојни задаци, осмишљена материјална средина, квалитетни 

садржаји и активности, планирање индивидуалног приступа деци); 

• Осмишљавање подстицајне средине у којој борави дете, која ће га 

мотивисати на акцију, истраживање и учење. 

• Реализовање Припремног предшколског програма у циљу што боље 

спремности предшколаца за полазак у школу; 

• Обезбеђивање континуиране едукације стручног кадра; 

• Изналажење могућности квалитетнијег опремања затвореног и 

отвореног простора у којем бораве деца; 
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• Брига о условима рада запослених као и о њиховом материјалном 

положају: 

• Према могућностима, организовање различитих облика рада са децом 

и одраслима (радионице, рекреација, играонице...); 

• Пружање других услуга предвиђено је Статутом Установе. 

У постизању свих циљева потребно је заједништво свих радника вртића, посебно 

васпитача и стручних сарадника. 

 

2.НАЗИВ И АДРЕСА УСТАНОВЕ 

Предшколска установа „Бамби“ Београд 

Адреса седишта: Војводе Степе број 561 

Град – Општина – Место: Београд – Вождовац – Кумодраж 

Поштански број: 11221 

Телефон, факс, email: +381113945645; /; ppubambi@gmail.com 

Web адреса: www.ppubambi.edu.rs 

Издвојено одељење: ПУ „Бамби 2“ 

Адреса: Смедеревски пут број 1в 

Град – Општина – Место: Београд -  Звездара – Мали Мокри Луг 

Издвојено одељење: ПУ „Бамби Авала“ 

Адреса: 18 Нова број 51а 

Град – Општина – Место: Београд – Вождовац – Зуце 

Издвојено одељење: ПУ „Бамби 4“ 

Адреса: Смедеревски пут број 6г 

Град – Општина – Место: Београд – Гроцка – Лештане 

Одговорно лице: Директор: Марина Поповић 
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3.МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ 

РАДА 

3.1. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ 

Предшколска установа „Бамби“ почела је са радом у септембру 2015. године као тада 

једна од најмлађе верификованих од стране Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја и регистрована 28.07.2015. године у Привредном суду у Београду. Седиште 

Предшколске установе „Бамби“ се налази на Вождовцу у породичној кући са двориштем. 

Предшколска установа „Бамби“ има 3 издвојена одељења од којих једно припада 

општини Вождовац и налази се на територији насеља Зуце. Друго издвојено одељење се 

налази на општини Звездара, у насељу Мали Мокри Луг. Треће издвојено одељење се налази 

на територији општине Гроцка, у насељу Лештане. 

Издвојена одељења Предшколске установе „Бамби 2“, „Бамби Авала“ и „Бамби 4“ 

су верификована и регистрована од стране надлежних институција Републике Србије. 

Планира се одржавање и опремање унутрашњег и спољашњег простора (објекта и 

двориште), финансијско праћење пословања у свим сегментима рада, набавка опреме и 

унапређивање услова за све групе послова, према финансијским условима и могућностима 

Установе. Ради се на унапређењу дворишног простора и измена одређених просторија и 

опремање новим намештајем ради проширења капацитета за јаслице и вртић у издвојеном 

одељењу „Бамби 2“. Пренаменом одређених просторија и опремањем нових, набавком 

намештаја проширени су капацитети за јасле и вртић. 

3.1.1. Радне собе за припремни предшколски програм 

Све радне собе за припремни предшколски програм су опремљене у складу са дечјим 

потребама и узрастом (столови, столице, играчке, дидактички материјали). Планира се 

набавка дидактичког материјала, играчака према специфичностима узраста и у складу са 

програмским активностима. 

3.1.2. Припрема хране 

Школске 2018/2019. године, Установа ће користити услуге кетеринга Гордане 

Стојановић ПР Кетеринг „Плави зека“ ГСБ. За потребе, Установа има и дистрибутивну 

кухињу. 

3.1.2.1. План исхране деце 

Исхрана у предшколској Установи има специфичан облик колективне исхране, 

будући да деци у јаслама и вртићу треба задовољити дневне потребе у исхрани, како би им 

омогућили несметан раст и развој. Поштоваће се Правилник о нормативу друштвене 

исхране деце у Установама. Исхрана је регулисана нормативно, нутриционисти и 

дијететичари организују, планирају и прате реализацију, што представља основ правилне и 

контролисане исхране. Установа ће користити Услуге кетеринга, односно испоруку оброка 

за исхрану деце Гордана Стојановић ПР Кетеринг „Плави зека“, Мозерова 50б, 11080 Земун, 
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Београд. У понуди су четири оброка (доручак, ужина, ручак, ужина). Дистрибуција хране 

вршиће се у 4 објекта. Сваког месеца вршиће се испитивања. 

3.2. Опремљеност Установе 

3.2.1. Опремљеност средствима за васпитно-образовни рад 

3.2.1.1. Библиотека 

На нивоу Установе постоји библиотека у којој се могу наћи стручни наслови. Сваки 

вртић располаже својом малом библиотеком, како стручних наслова, тако и литературе за 

децу различитог узраста. Планира се обогаћивање фонда библиотеке, како на нивоу 

Установе, тако и библиотека у вртићима, у договору са стручним сарадницима и према 

материјалним могућностима. 

3.2.1.2. Дидактички материјали 

Свака васпитна група је опремљена дидактичким материјалима и играчкама у складу 

са узрастом деце. Акценат набавке играчака и дидактичког материјала биће пре свега на 

опремању група које захтевају допуну. Према устаљеној динамици и расположивим 

средствима, реализоваће се и опремање осталих објеката у Установи. 

3.2.1.3. Аудио-визуелни апарати 

Током радне године планира се набавка аудио-визуелних средстава према 

могућностима и потребама. Различити едукативни и музички ЦД-ови и ДВД-еви за децу од 

1 – 6,5 година биће дистрибуирани у све вртиће. 
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4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

4.1. ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ КАДАР 

У Предшколској установи „Бамби“ васпитно-образовни кадар чине васпитачи и 

медицинске сестре – васпитачи. 

4.2. ОСТАЛИ КАДАР 

У Предшколској установи „Бамби“ кадар чине још и директор, стручни сарадници, 

медицинска сестра за превентивно-здравствену заштиту као и техничко особље. 

 

Рб Профил стручности Број радника 

1. Руковођење 2 

2. Педагог 1 

3. Васпитач 7,30 

4. Медицинска сестра – васпитач 3,30 

5. Медицинска сестра за превентивно-здравствену 

заштиту 

0,30 

6. Сарадник за енглески језик 0,30 

7. Сарадник за музичко 0,30 

8. Помоћни радници 2 

9. Ментор васпитач 0,30 

10. Ментор медицинска сестра – васпитач 0,30 

 УКУПНО 17,1 
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5. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

5.1. ОСНОВНИ ОБЛИЦИ РАДА 

Основни облик рада са децом у Установи је целодневни боравак (јаслице и вртић). 

Ове радне године имамо 6 јаслених група. Такође, Предшколска установа „Бамби“ садржи 

6 вртићких група, као и једну групу коју чине полазници Предшколског припремног 

програма узраста од 5,5 до 6,5 година. Васпитно-образовни програм и Припремни 

предшколски програм одвијају се на српском језику. 

Специјализовани програми, који се реализују у Установи су: 

1. Бамбино денс 

2. Музичко 

3. Енглески језик 

4. Школица спорта 

Услуге породици и деци које се током године организују су: 

• Излети 

• Посете позоришту и биоскопу 

• Летовања и зимовања. 

 

5.2. БРОЈ ГРУПА ПО ОБЈЕКТИМА 

Објекат Јасле Вртић Предшколски 

припремни 

програм 

Укупно 

„Бамби 1“ 2 2 1 5 

„Бамби 2“ 2 2 - 4 

„Бамби 

Авала“ 

1 1 - 2 

„Бамби 4“ 1 1 - 2 

    13 

 

5.3.РАДНО ВРЕМЕ И РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ 

Радно време Установе је од 06:30 до 17:30 часова, односно једанаест сати. Установа 

обавља своју делатност током целе радне године. Радна година почиње 01.септембра и 

завршава се 31.августа. Радна година за Припремни предшколски програм почиње 

15.септембра и завршава се 15. јуна. Установа не ради само данима који су прописани 

посебним Законом као нерадни дани. 

Од 01.јула до 31.августа због смањења броја деце и коришћења годишњих одмора 

родитеља и запослених у Установи, рад се организује у мешовитим групама са посебно 

прилагођеним темама и организацијом рада. За време боравка деце у вртићу организују се 
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активности различитог карактера, усмерене и слободне игре, рекреативне паузе, боравак, 

игре и шетње на отвореном, доручак, ручак, ужина и поподневни одмор. 

Режим дана: 

06:30 – 08:00 – јутарњe окупљање 

08:00 – 08:15 – јутарња гимнастика 

08:15 – 08:45 – доручак 

09:00 – 10:00 – боравак на отвореном 

10:00 – 10:30 – ужина 

10:30 – 11:00 – усмерене активности 

11:30 – 11:45 – припреме за ручак 

11:45 – 12:10 – ручак 

12:20 – 13:50 – поподневни одмор, усмерене активности са предшколцима 

14:00 – 14:15 – ужина 

14:20 – 14:45 – активности по избору деце; специјализовани програми 

14:45 – 17:30 – слободне активности. 

Режим рада прилагођен је условима Установе, васпитним групама по узрасту. 

Издвојеним просторијама за спавање створени су услови за децу која имају потребу за 

ранијим одласком на поподневни одмор. 

Свакодневни васпитно-образовни рад подразумева равномерно смењивање 

активности, одмора и рекреације. Медицинске сестре – васпитачи и васпитачи планирају 

активности у зависности од узраста придржавајући се Основа програма предшколског 

васпитања. 

Активности у затвореном и на отвореном простору васпитач планира сходно 

временским условима. Осим шетњи и боравка на отвореном, Установа организује и друге 

облике одмора и рекреације, летовања, зимовања и излете. 
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6. РЕАЛИЗАЦИЈА ОСНОВНИХ ПРОГРАМА ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНОГ РАДА 

6.1. Програм неге и васпитања деце узраста до 3 године 

Основни задатак медицинске сестре – васпитача је да осигура уважавање општих 

принципа образовања и васпитања, циљева васпитања и образовања, остваривање и 

унапређивање васпитног рада и неге. 

Нега и васпитање деце узраста до 3 године одвија се у складу са Основама програма 

васпитања деце узраста од шест месеци до три године, према Правилнику о општим 

основама предшколског програма. 

Средина је прилагођена узрасним могућностима деце јасленог узраста. Планирање 

неге и васпитног рада у раном узрасту обухвата све аспекте дететове личности и свих 

облика учења. У планирању неге и васпитног рада полази се од животних ситуација 

заснованих на свакодневном непосредном дететовом искуству, његовим потребама и 

интересовањима. 

Основни задаци неге и васпитно-образовног рада са децом узраста до 3 године у 

функцији су унапређивања целокупног телесног, интелектуалног и социо-емоционалног 

развоја. Рад се довија путем система активности и игара са садржајима који подстичу све 

сфере развоја деце раног узраста. 

• Физичко-сензорни развој: очување физичког здравља деце, 

подстицање развоја покрета, овладавање моториком, подстицање целовитог 

моторног и сензорног развоја, развијање навика. 

• Емоционално-социјални развој: неговање отворености 

детета за доживљаје, пружање помоћи у стицању самосталности, подстицање 

поверења у сопствене способности, помагање детету у стицању основних 

норми понашања у оквиру основних моралних вредности – добро, рђаво, 

подстицање задовољства и радости код детета. 

• Сазнајни развој: подстицање и неговање природне 

радозналости у односу на свет који га окружује, неговање осетљивости за 

утиске као мотиве за постављање питања, подстицање и богаћење дечјег 

говора као средства за комуникацију и стицање сазнања, подстицање развоја 

сензомоторних и перцептивних способности, стварање повољних услова за 

формирање почетних сазнајних појмова кроз практичне активности. 
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Основа за планирање васпитно-образовног рада јесте област процене развојног 

нивоа како детета као индивидуе тако и целе групе, њихових потреба и интересовања, 

настала анализом систематског праћења дечјег интересовања, евиденције и евалуације рада. 

Медицинска сестра – васпитач прати дечји развој и напредовање у различитим 

активностима и ситуацијама. Поред тога, укључује родитеље у процес праћења и 

документовања дечјег развоја и редовно информише родитеље о напредовању њиховог 

детета, као и групе у целини. 

На јасленом узрасту, нега деце је неодвојива од процеса васпитања. Под негом деце 

подразумева се одржавање хигијене деце, задовољавање потребе за сном, исхраном, 

боравком на свежем ваздуху, а интеракција међу вршњацима доприноси социјализацији 

деце. 

Распоред дневних активности прилагођава се узрасним карактеристикама и 

индивидуалним потребама деце. Узимају се у обзир индивидуалне разлике међу децом у 

погледу здравствено-хигијенских навика, потреба за храном и сном. Поред тога, редовно се 

организује боравак деце на отвореном простору. 

Сарадња са породицом представља један од основних задатака за медицинску сестру 

– васпитача, која прави план сарадње са породицом на нивоу групе, уважавајући све 

специфичности како групе тако и сваког детета и његове породице. 

Приоритетни задаци у раду са децом узраста до 3 године биће: 

• Активности за подстицање говорно-језичког развоја; 

• Редовно информисање родитеља о напредовању деце путем 

родитељских састанака или „путујућег портфолија“; 

• Унапређивање систематског праћења дечјег развоја и 

напредовања уз укључивање родитеља; 

• Планирање васпитно-образовног рада на принципима 

тематског планирања, имајући у виду анализу података о расту и развоју 

детета. 
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6.2.План активности за радну 2018/2019 – Јаслене васпитне групе 

 

СЕПТЕМБАР – Ово сам ја 

1. Језичке активности: (Ко сам ја; Да се упознамо; Упознај друга/другарицу; 

Ружно паче; Црвенкапа) 

2. Моторичке активности: (Дохвати балон; Имитативни скокови; Скупљамо 

лишће у дворишту; Покретне игре; Пењање и силажење) 

3. Графичко-ликовне активности: (Мој први цртеж у вртићу; Отисак шаке и 

стопала; Групни рад – Ово сам ја) 

4. Сензо-перцептивне активности: (Упознајемо се са простором вртића; Како 

перемо руке; Опипај и препознај различите материјале; Слатко – слано) 

5. Социо-емоционалне активности: (Поздрав; Представи се другарима; Појам о 

себи (делови тела); Подучавање вршњака (помажемо једни другима да се обуку).) 

6. Музичко-ритмичке активности: (Другарство; Бројалице (Еци пеци пец); Игре 

за откривање извора звука; Иде маца око тебе) 

7. Интелектуалне активности: (Упознајмо нове играчке; Препознај по имену 

одређени предмет; Слагање слагалица (2 до 4 дела); Тајна рукавица) 

ОКТОБАР – Дечја недеља (радионица са родитељима) 

1. Језичке активности: (Добар дан децо (драматизација); Дечја права (визуелне 

картице); Три прасета; Шта је добро а шта лоше) 

2. Моторичке активности: (Ходање по обележеној линији; Скакутање на једној 

нози; Котрљање лопте; Провлачење кроз тунел) 

3. Графичко-ликовне активности: (Групни рад – Дечја недеља; Групни рад – 

Јесен (дрво, лишће, плодови, фротаж); цепкање папира) 

4. Сензорно-перцептивне активности: (Мокро – суво; Игра „пуни-празни“; 

Обликовање пластелина) 

5. Социјално-емоционалне активности: (Поклони другу/другарици; Поздрави се 

са другом/другарицом; Твој најбољи пријатељ) 

6. Музичко-ритмичке активности: (Деца су украс света; Покретне игре; 

Бројалице; Прсте има рука свака; Таши таши танана) 

7. Интелектуалне активности: (Сложи по величини; Разврстај по боји; Велико – 

мало) 

НОВЕМБАР – Јесење боје 

1. Језичке активности: (Дошла нам је јесен; Учимо боје; Бајка „Снежана и 7 

патуљака“; Прича „Мачак Тоша“; Рецитација „Кап, кап“) 

2. Моторичке активности: (Полигон „Блатњаве барице“; Скочи високо; Бацање 

и хватање лопте; Закопчавање и откопчавање) 

3. Графичко-ликовне активности: (Групни рад – Фигуре од јесењих плодова; 

Сликање прстима; Колаж; Бојење по моделу) 

4. Сензорно-перцептивне активности: (Шуштање лишћа; Имитирање гестова; 

Чиста соба; Звучне кесе) 

5. Социјално-емоционалне активности: (Видели смо са прозора; Развијање 

самосталности; Игре скривалице) 
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6. Музичко-ритмичке активности: (Јесења песма; Пада киша капљицама; 

Музичке столице) 

7. Интелектуалне активности: (Препознавање и именовање боја; Разврстај по 

боји; Препознај боје) 

ДЕЦЕМБАР – Зимска бајка 

1. Језичке активности: (Шта данас једемо; Бајка „Снежна краљица“; Причамо 

по сликовницама; Прича о Деда Мразу) 

2. Моторичке активности: (Грудвање; Правимо Снешка Белића; Отисци у снегу) 

3. Графичко-ликовне активности: (Групни рад – Јелка и украси; Осликавање 

Деда Мраза помоћу шака; Маскенбал – радионица са родитељима; Новогодишња честитка) 

4. Сензорно-перцептивне активности: (Топло – хладно; Игре са сапуницом; 

Правимо вештачки снег (сода бикарбона и глицерин); Уради сам) 

5. Социјално-емоционалне активности: (Ко се то чује (одређени звук); Како се 

воли; Додавање играчака на захтев) 

6. Музичко-ритмичке активности: (Зима, зима е па шта је; Звончићи; Ринге, 

ринге, раја; Игре са откривање извора звука) 

7. Интелектуалне активности: (Шта видиш на слици; Препознај и именуј; 

Чаробна торба; Велико – мало) 

ЈАНУАР – Снежна разгледница 

1. Језичке активности: (Прича о Божићу; песма „Пада, пада снежак“; Божић, 

Божић, Бата; Именуј животиње на слици) 

2. Моторичке активности: (Имитативни скокови; Басање предмета у одређеном 

правцу; Скокови у снегу) 

3. Графичко-ликовне активности: (Обоји нацртану животињу; Групни рад – 

Божићно дрво; Бојимо дрвеним бојама) 

4. Сензорно-перцептивне активности: (Опипавамо снег; Пуно – празно; 

Правимо фигуре од снега) 

5. Социјално-емоционалне активности: (Игре за развијање радозналости; Нађи 

своје место у кругу; Игра додиривања делова лица; Жмурке) 

6. Музичко-ритмичке активности: (Божићна песма; Зима, зима е па шта је; Ивин 

воз; Миш је добио грип) 

7. Интелектуалне активности: (Лавиринт – пронађи пут; Ходање у задатом 

правцу: Убаци у кутију) 

ФЕБРУАР – Љубав је 

1. Језичке активности: (Причамо о пријатељству; Крокодокодил; Ја волим 

(особа); Бајка „Успавана лепотица“) 

2. Моторичке активности: (Полигон; Качимо штипаљке; Стојимо на једној 

нози) 

3. Графичко-ликовне активности: (Срца од различитих материјала; Дрво 

љубави; Поклон од теста) 

4. Сензорно-перцептивне активности: (Вода у боји; Шта се једе, шта се пије; 

Опипавамо различите текстуре) 
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5. Социјално-емоционалне активности: (Скупљамо заједно играчке; Шапни 

другару; Игра улога (мама, тама, деца) 

6. Музичко-ритмичке активности: (песма „Љубав“; разбрајалица „ Иде поштар 

носи писмо“; Бројалица „Боц, боц иглицама“; Покретна игра „Глава, рамена, стомак, 

колена“) 

7. Интелектуалне активности: (Истражујемо; Која је моја слика;) 

МАРТ – Ко цвеће у пролеће (радионица са родитељима) 

1. Језичке активности: (Стигло нам је пролеће; Бајка „Пепељуга“; Лепе речи 

„Извини, хвала, молим; Рецитација „Очи моје маме“) 

2. Моторичке активности: (У здравом телу здрав дух;) 

3. Графичко-ликовне активности: (отискујем и слике стварам, пролећно цвеће) 

4. Сензорно-перцептивне активности: (укус слано/слатко/кисело, пресипање 

пуно/празно) 

5. Социјално-емоционалне активности: (ко се то чује, игре балонима) 

6. Музичко-ритмичке активности: (песма „иде маца око тебе“,  најлепша мама 

на свету) 

7. Интелектуалне активности: (низање колутова по величини, врати на место) 

АПРИЛ – Воће и поврће 

1. Језичке активности: (покажи шта је на слици; прича „Јабука“) 

2. Моторичке активности: (снађи се и потражи, марширање у ритму) 

3. Графичко-ликовне активности: (отискивање воћем, групни рад „воће и 

поврће“, правимо воћкице од пластелина) 

4. Сензорно-перцептивне активности: (вода у боји, правимо колаче, миришемо 

и опипавамо) 

5. Социјално-емоционалне активности: (игре за развијање радозналости, воли – 

не воли) 

6. Музичко-ритмичке активности: (мајмунски плес, песма „семафор“) 

7. Интелектуалне активности: (извршење једноставних налога, које боје је ово 

воће) 

 

МАЈ – Животињско царство 

1. Језичке активности: (у природи, причамо о животињама, које су домаће а које 

дивље животиње) 

2. Моторичке активности: (полигон „паукова мрежа“, скачемо, прескачемо 

барице, пливамо) 

3. Графичко-ликовне активности: (цртамо кредом, обојимо водени свет, 

правимо акваријум) 

4. Сензорно-перцептивне активности: (гужвање папира, месим тесто, 

оглашавање животиња) 

5. Социјално-емоционалне активности: (поклони другу/другарици, игре 

драматизације) 
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6. Музичко-ритмичке активности: (разбрајалица „плава патка“, песма „хеј рибо 

рибице“) 

7. Интелектуалне активности: (хватамо рибице, стави у, на, испод) 

 

ЈУН – Летња разгледница 

1. Језичке активности: (пун шешир лепих речи, упознајемо лето) 

2. Моторичке активности: (скачемо са ноге на ногу, стојимо на једној нози) 

3. Графичко-ликовне активности: (стопала и шаке наше – отискивање, правимо 

летњу разгледницу – колаж) 

4. Сензорно-перцептивне активности: (преношење воде сунђером, бродићи 

плове) 

5. Социјално-емоционалне активности: (игре драматизације, имитација 

одраслог и детета) 

6. Музичко-ритмичке активности: (песма „Сунце“, „Ивин воз“, „Прсте има рука 

свака“) 

7. Интелектуалне активности: (поређај по величини, слажемо коцке, шта је 

унутра) 

 

 

6.3. Програм неге и васпитања деце узраста од 3 године до 5,5 година 

Приликом одређивања васпитно-образовних циљева, васпитач полази од онога што 

зна о деци у својој групи, водећи рачуна да поред општих и посебних циљева, који важе за 

већину деце у групи, предвиди и специјалне циљеве за ону децу која се битније разликују 

од осталих, припремајући за њих варијанте у облику повећаних или смањених захтева у 

односу на остале. Други критеријум за  одређивање циљева је друштвени контекст у којем 

дете одраста. Приоритет се не даје ни једном ни другом. Родитељи се у овом случају 

третирају као представници друштва у коме дете одраста, али и заступници дечјих интереса. 

Рад са децом узраста од 3 до 5,5 година, као и са децом која похађају предшколски 

припремни програм одвијаће се по моделу А. Општа полазишта су заснована на Општим 

основама предшколског програма. Према моделу А, васпитач је окосница васпитног 

програма, коректор и истраживач васпитне праксе. Задатак васпитача је да пратећи 

интересовања деце, дневно планира активности и пружи деци могућност избора. Рад са 

децом се организује према центрима интересовања, који се формирају према дечјим 

потребама и интересовањима. Центри интересовања се опремају у зависности од изабране 

теме. Кроз рад у центрима интересовања, васпитач усаглашава потребе деце са њиховим 

интересовањима, а све у циљу што целовитијег дечјег развоја. Према моделу А, основна 

полазишта су интерактивни начин развијања програма, учење као конструкција знања, 

индивидуализација рада са децом, унутрашња мотивација као основ учења на раним 

узрастима, самосталност и аутономија детета као централна вредност. 
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Васпитно-образовни циљеви су: 

• Подстицање самосталности, индивидуалне одговорности и 

аутентичности израза и деловања; 

• Развијање поверења у себе и друге; 

• Стицање позитивне слике о себи; 

• Развој интелектуалних капацитета у складу са развојним потребама, 

могућностима и интересовањима; 

• Развој социјалних и моралних вредности у складу са хуманим и 

толерантним вредностима демократски уређеног друштва осетљивог на породичне, 

културолошке и верске различитости; 

• Каналисање дечјих емоција и неговање односа ненасилне 

комуникације и толеранције; 

• Развој моторних способности и спретности; 

• Подстицање креативног изражавања детета; 

• Развијање свести о значају заштите и очувању природне и друштвене 

средине; 

Приоритетни задатак у овој радној години биће интегрисано учење и свеобухватни 

развој детета. 

6.4.План активности за радну 2018/2019. годину – вртићке васпитне групе 

Септембар: Где су деца ту сам ја 

1. Адаптација 

2. Упознајемо се кроз игру 

3. Упознајемо се са правилима понашања у групи 

4. Успостављање културно-хигијенских навика 

5. Навикавање на режим дана у вртићу; 

6. Упознајемо се са особљем вртића, простором вртића;  

Октобар: Јесења слагалица 

1. Дечја недеља; 

2. Јесен (у шуми; у граду); 

3. Зимница (исхрана животиња и људи); 

4. Биљке – оживљавање (врсте биљака) 

Новембар: Жива бића 

1. Разлике између живих бића; 

2. Чула; 

3. Животиње, људи, биљке – грађа тела; 

4. Бонтон – за столом; на излету; у позоришту. 
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Децембар: Бамбијева бајка 

1. Зимски пејзаж; 

2. Израда круна, наочара, штапића; 

3. Новогодишњи украси за јелку, маскенбал; 

4. Драмске игре и игре улога; 

Јануар: Празници нам стижу 

1. Народна традиција (Нова година; Божић); 

2. Свети Сава; 

3. Календар времена. 

Фебруар: Љубав 

1. Моја осећања (срећа, туга, бес, радост, љутња) 

2. Љубав – кога све волим; 

3. И они се воле - мачка и пас, миш и мачка (повезаност свих живих 

бића); 

4. Радионица – једна од животних вредности – одговорност; 

5. Бонтон – драмска игра „Добио сам поклон који ми се не допада – шта 

да урадим?“ 

6. Посета Етнографском музеју и позоришту 

Март: Саобраћај 

1. Моја мама (наставак теме из фебруара од 01-08.03.2019.) 

2. Врсте саобраћаја (препознавање превозних средстава, друмски 

саобраћај); 

3. Путовања (драмске игре); 

4. Посета Природњачком музеју; Музеју ваздухопловства; Сајму старих 

аутомобила – олдтајмера; Аеродрому; 

Април: Откривамо... 

1. Разлику између живе и неживе природе; 

2. Природне појаве (магнетизам, електрицитет); 

3. Вода (кружење воде у природи); 

4. Ваздух; 

5. Посета позоришту, излети. 

6. Екологија – о очувању планете 

Мај: Времеплов 

1. Некад и сад – људи; 

2. Некад и сад – куће; 

3. Некад и сад – храна; 

4. Људи будућности; 
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5. Драмске игре „Сусрет људи из различитих епоха; 

6. Рекреативна настава. 

Јун: Ми у свету моде 

1. Некад и сад – облачење; 

2. Моја гардероба кроз годишња доба; 

3. Занимања везана за моду – модни дизајнер, костимограф, манекен, 

кројач; 

4. Врсте материјала за израду одеће – памук, свила, синтетика; 

5. Модни стилови – спортски, елегантни. 

Јул: Лето 

1. Морско дно (живот биљке); 

2. Путовања; 

3. Водени саобраћај; 

4. Занимања – капетан брода, морнар, туристички водич. 

 

 

6.5. Припремни предшколски програм 

Васпитно-образовни рад у години пред полазак у школу је део обавезног 

деветогодишњег образовања и васпитања. Програм припреме деце за школу је саставни део 

Општих основа предшколског програма. Остваривање Припремног предшколског 

програма представља допринос програмском и организационом повезивању предшколског 

и школског васпитања и образовања као претпоставке остваривања континуитета у 

васпитању и образовању деце. 

Функције Предшколског програма су: 

• Обезбеђивање квалитетне 

васпитно-образовне средине, која уважава права детета, поштује његове особености 

и потребе, подстиче његов укупан психофизички развој; 

• Обезбеђивање услова за 

проширивање и сређивање социјалног и сазнајног искуства чиме се ублажавају 

социјално-културне разлике и осигурава безбедан полазак у школу; 

• Унапређивање васпитне 

функције породице (допуна породичном образовању); 

Непосредни циљ припремања деце за школу јесте да се допринесе њиховој 

зрелости или готовости за живот и рад какав их очекује у основној школи. 

Припремни предшколски програм се реализује у периоду од 15.09.2018. до 

15.06.2019. кроз полудневни и целодневни рад са децом. 

Приоритетни задаци у радној 2018/2019.години су: 
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➢ Унапређивање квалитета планирања васпитно-образовног рада кроз коришћење 

различитих техника и инструмената  у прикупљању података о деци са циљем 

објективног и систематичног упознавања дечјих развојних могућности, потреба и 

интересовања и на основу тога постављање циљева васпитно-образовног рада који 

ће допринети свеобухватној припремљености за полазак у школу; 

➢ Континуирано праћење и вредновање остварености циљева и квалитета 

активности са децом; 

➢ Рад на даљем унапређивању начина документовања дечјег развоја и напредовања 

биће приоритетни задатак и у овој радној години. 

Предшколски програм треба да обезбеди: 

➢ Физичку спремност детета за полазак у школу, која подразумева одређени ниво 

телесне развијености и здравља, развијеност физичких способности деце да 

прихватају и одговоре обавезама које их очекују у школском животу; 

➢ Социјалну спремност детета за школу, односно могућност стицања специфичних 

облика понашања потребних за успостављање и одржавање друштвених веза; 

➢ Емоционалну спремност детета за школу, тј.развијање самосталности, поверења, 

самопоуздања и постизања емоционалне стабилности. 

➢ Интелектуална спремност детета за школу, односи се на одређени ниво 

развијености интелектуалних функција – опажања, мишљења, говора, пажње, 

памћења, маште као основе за проширивање постојећих и стицање нових знања и 

информација; 

➢ Мотивациону спремност детета за школу, представља формирану унутрашњу 

потребу за сазнавањем, заинтересованост за учење и позитиван однос према поласку 

у школу. 

6.6. Остали програми који се реализују у Установи 

6.6.1. Повремени програми 

У Установи се сваке године организују зимовање, летовање и излети, а све у 

циљу побољшања дечјег осамостаљивања, очувања здравља деце, као и упознавање са 

природним лепотама и знаменитостима Србије. 

6.6.2. Пригодни програми 

У првој недељи октобра обележава се „Дечја недеља“, разноврсним 

пригодним садржајима. Обележава се дружењем деце, организованим посетама из 

других вртића. 

6.6.3. Остали програми 

У складу са Правилником о врстама, начину остваривања и финансирања 

посебних, специјализованих програма и других облика рада и услуга које остварује 

предшколска установа у радној 2018/2019. години планирани су различити посебни и 

специјализовани програми, као и други програми и облици рада и услуга. 
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7.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА УСТАНОВЕ 

7.1.План и програм рада Васпитно-образовног већа 

Време Активности Носиоци активности 

Септембар 

2018. 

Разматрање Извештаја о раду 

Установе у радној 

2017/2018.години; 

Разматрање Годишњег плана 

рада за 2018/2019.годину; 

Разматрање плана Васпитно-

образовног већа за радну 

2018/2019. годину; 

Формирање стручних тимова; 

Утврђивање броја деце у 

групама и ток адаптације. 

Директор, педагог, васпитачи, 

медицинске сестре-васпитачи 

 

Октобар 

2018. 

Теме везане за 

специјализоване програме 

Педагог, васпитачи, медицинске 

сестре – васпитачи 

Фебруар 

2019. 

Разматрање Извештаја са 

зимовања;  

Педагог, васпитачи, медицинске 

сестре - васпитачи 

Јун 2019. Презентација примера добре 

праксе 

Директор, васпитачи, медицинске 

сестре - васпитачи 

 

7.2. План рада Управног одбора 

Управни одбор је орган управљања у Установи и свој рад остварује кроз 

одржавање седница на којима разматра: 

o Статут, правилнике и друга 

општа акта као и правила понашања у Установи; 

o Предшколски програм, 

развојни план и годишњи план рада; 

o Извештаје о њиховом 

остваривању, вредновању и самовредновању; 

o Финансијски план Установе, 

у складу са Законом; 

o Извештај о пословању, 

годишњи обрачун и извештај о извођењу излета, летовања и зимовања; 

o Доноси план стручног 

усавршавања запослених и усваја извештај о њиховом остваривању; 

o Одлучује о жалби, односно 

приговору на решење директора; 

o Обавља и друге послове у 

складу са законом, актом о оснивању и Статутом. 

o  



22 | Страна 
 

Време реализације Активности/теме Начин реализације Носиоци 

реализације 

Септембар 2018. Разматрање и 

усвајање планских 

докумената 

Установе 

Презентација, 

разговор, дискусија, 

излагање 

Управни одбор 

Септембар 2018. Предлог 

финансијског плана 

за 2018.годину 

Презентација, 

разговор, дискусија, 

излагање 

Управни одбор 

По потреби, током 

године 

Усвајање измена и 

допуна општих 

аката Установе 

Презентација, 

разговор, дискусија, 

излагање 

Управни одбор 

Јануар 2019. Извештај о 

извршеном попису, 

усвајање 

финансијског плана, 

сагласност на план 

јавних набавки, 

анализа реализације 

годишњег плана 

Презентација, 

разговор, дискусија, 

излагање 

Управни одбор 

Два пута у току 

године 

Усвајање извештаја 

о раду директора 

Презентација, 

разговор, дискусија, 

излагање 

Директор 

Фебруар 2019. Усвајање извештаја 

о финансијском 

пословању 

Презентација, 

разговор, дискусија, 

излагање 

Управни одбор 

По потреби, током 

године 

Разматрање 

организационих и 

стручних тема 

Презентација, 

разговор, дискусија, 

излагање 

Управни одбор 
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7.3. План рада директора 

Директор обавља послове утврђене законом и Статутом Установе: 

Планира и организује послове утврђене Законом и Статутом Установе; 

➢ Планира и организује остваривање програма васпитања и образовања и свих 

активности Установе; 

➢ Води рачуна о осигурању квалитета, самовредновању и унапређивању 

васпитно-образовног рада; 

➢ Води рачуна о остваривању развојног плана Установе; 

➢ Сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и 

удружењима; 

➢ Планира и прати стручно усавршавање; 

➢ Предузима мере у случајевима повреда забрана из члана 44. до 46. Закона и 

недоличног понашања запосленог и његовог негативног утицаја на децу; 

➢ Учествује у изради годишњег плана рада, предшколског програма и 

извештаја о реализацији васпитно-образовног рада Установе; 

➢ Поставља организацију рада Установе; 

➢ Упознаје запослене са прописима који регулишу делатност; 

➢ Узима учешће у раду у свим тимовима у Установи; 

➢ Припрема седнице Управног одбора и Савета родитеља; 

➢ Прати активности везане за безбедност и заштиту деце, родитеља и 

спровођење мера заштите; 

➢ Учествује на семинарима, стручним скуповима у Установи и ван ње; 

➢ Сарађује са средствима јавног информисања; 

➢ Брине и спроводи финансијски план Установе. 

 

 

Време реализације Активности/теме Начин реализације Носиоци 

реализације 

Током године, по 

потреби 

Организационе и 

стручне теме, 

информисање, 

планирање, 

праћење, 

реализација и 

евалуација 

Предлагање, 

разматрање, 

дискусија и гласање 

Директор, стручни 

сарадници и 

сарадници 
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7.4. План рада Савета родитеља 

Савет родитеља је саветодавни орган Установе и свој рад остварује кроз одржавање седница 

на којима: 

➢ Предлаже представнике за органе и тимове у Установи; 

➢ Разматра предлоге програма васпитања и образовања, развојног плана, 

годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и 

самовредновању и извештаје о реализацији васпитно-образовног рада 

Установе; 

➢ Предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање васпитно-образовног 

рада 

➢ Учествује у поступку прописивања мера из члана 42. Закона; 

➢ Даје сагласност за организовање летовања, зимовања и излета; 

➢ Разматра и даје сагласност за организовање других програма и услуга које 

финансирају родитељи; 

➢ Разматра друга питања утврђена Статутом; 

➢ Избор Савета родитеља уређује Статутом Установе; 

➢ Рад Савета родитеља уређује Пословником о раду Савета родитеља. 

 

8.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ ТИМОВА 

УСТАНОВЕ 

8.1. Тим за самовредновање 

Координатор тима: директор Марина Поповић 

Чланови тима:  

1. Марина Поповић – директор 

2. Милица Ристивојевић – педагог 

3. Бојана Стојановић – васпитач 

4. Милица Стефановић – васпитач 

5. Валентина Мартаћ – медицинска сестра – васпитач 

6. Милица Караулић – родитељ 

7. Ивана Радаковић – родитељ 

Током радне 2018/2019. године, Тим за самовредновање ће се бавити вредновањем области 

„Сарадња са родитељима“. 

Праћење и вредновање остваривања програма реализоваће се кроз: 

• Коришћење инструмената за самовредновање и вредновање рада у одговарајућим 

областима; 

• Израдом инструмената за праћење реализације активности у оквиру постављених 

циљева из Развојног плана; 
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• Месечним састанцима Васпитног већа; 

• Посетама другим вртићима и разменом искуства; 

• Документовање и анализа стручних сарадника (анализа педагошке документације, 

праћење, документовање и припремање за презентацију планираних пројеката). 

Предмет самовредновања у овој радној години биће две области, рад на првој 

области Дечји развој и напредовање почеће у првој половини радне 2018/2019.године. 

Након реализованог самовредновања, прве области, на нивоу Установе, изабраће се друга 

област којом ћемо се бавити у другој половини радне 2018/2019. године. Друга област 

самовредновања је Етос. 

 

8.2. Тим за развојно планирање 

Координатор тима: директор Марина Поповић 

Чланови тима:   

1. Марина Поповић – директор 

2. Милица Ристивојевић – педагог 

3. Катарина Марковић – васпитач 

4. Радмила Миљатовић – васпитач 

Основни задаци Тима за развојно планирање током радне 2018/2019. године су: 

• Унапређење средине за учење и развој деце; 

• Унапређење процеса посматрања, праћења и евидентирања дечјег развоја и 

напредовања у свим областима развоја; 

• Увођење нових специјализованих програма; 

• Благовремена подела посла кроз планове и извештаје за одређене области рада. 

 

8.3. Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања  

Координатор тима: директор Марина Поповић 

Чланови тима: 

1. Марина Поповић – директор 

2. Милица Ристивојевић – педагог 

3. Марина Николић – медицинска сестра - васпитач 

4. Јована Путниковић – медицинска сестра – васпитач 

5. Данијела Гуцул – васпитач 

Приоритет у раду у току ове радне године биће на информисању родитеља о активностима 

тима за заштиту деце кроз предавања и радионице. 

Задаци Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања су: 
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• Стручно усавршавање запослених; 

• Рад са родитељима; 

• Васпитно-образовни рад. 

• Планира и евидентира превентивне  активности на нивоу вртића, израђује кутак 

намењен родитељима на тему заштите деце од насиља; 

• Евидентира случајеве насиља I нивоа, предузима превентивне мере и прати ефекте; 

• Реагује по пријави у ситуацијама појаве насиља или повреда; 

• Води евиденцију о повредама деце у вртићу и породици; 

• Прати и процењује безбедност објеката и дворишта у сарадњи са руководиоцем 

објекта. 

8.4. Тим за инклузивно образовање 

Координатор тима: директор Марина Поповић 

Чланови тима: 

1. Марина Поповић – директор 

2. Милица Ристивојевић – педагог 

3. Верица Грба – медицинска сестра на превентиви 

4. Валентина Мартаћ – медицинска сестра – васпитач 

5. Ивана Вујадинов – васпитач 

Током радне 2018/2019. године Тим за инклузивно образовање ће радити на 

успостављању комуникације са родитељима, члановима Тима Установе, као и васпитачима 

у чијим групама борави дете приликом самог уписа у вртић. 

Основни задаци Тима за инклузивно образовање су: 

• Евидентирање деце са посебним образовним потребама; 

• Опсервација, израда педагошких профила; 

• Планирање мера индивидуализације; 

• Праћење планираних мера индивидуализације; помоћ у избору и осмишљавању 

активности са децом; 

• Сарадња са надлежним установама здравствене и социјалне заштите; 

• Сарадња са породицом; 

• Едукација запослених кроз стручне активе; 

• Евидентирање и чување документације; 

• Ажурирање базе података. 
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8.5. Тим за обезбеђивање квалитета и развоја Установе 

Координатор тима: директор Марина Поповић 

Чланови тима: 

1. Марина Поповић – директор 

2. Милица Ристивојевић – педагог 

3. Бојана Стојановић - васпитач 

4. Милица Стефановић – васпитач 

5. Милица Миловановић – медицинска сестра - васпитач 

Тек оформљени тим који ће своје активности реализовати у следећој радној години. 

8.6. Тим за самовредновање квалитета рада Установе 

Самовредновање је делотворан механизам за обезбеђење квалитета рада у предшколској 

установи. Поступком самовредновања се кроз вредновање сопствене праксе и сопственог 

рада, одређују развојни приоритети и циљеви и дефинишу добре стране и предлози за 

унапређења квалитета рада. Самовредновање треба да буде позитиван процес и да доноси 

позитивне ефекте кроз подстицање добре праксе, помагање запосленима да препознају 

сопствене вештине и стручност и омогућавање заједничког учења и професионалног 

развоја. Оно укључује и захтева критички приступ према пракси и отвореност за 

преиспитивање и промену. 

Процес самовредновања врши се на основу: 

-          документације васпитне групе и вртића 

-          извештајаТимова , 

-          применом различитих техника и инструмената,као и непосредног увида 

-          индивидуалних разговора и дискусија, Актива вртића, Васпитно образовних већа 

Чланови Тима су директор установе, стручни сарадник, представник Савета родитеља и 

Управног одбора и представници ВО већа из оба објекта установе. 

Ове године бавићемо се самовредновањем области:  ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД. 

Време 

реализациј

е 

Активности/тем

е 

Начин 

реализације

: 

Инструменти,техни

ке 

Носиоци 

реализације 

Октобар , 

2018. 

Упознавање 

чланова Тима са 

индикаторима и 

стандардима 

квалитета у 

кључној области 

СМВ и 

Састанак Анализа постојећих 

докумената 

Тим за 

самовреднова

ње 
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Правилником о 

вредновању 

квалитета рада 

Новембар, 

2018. 

Техника „Дрво 

живота“ 

 

Увид у реално 

стање 

васпитне 

праксе 

 

-Непосредни увид 

од стране васпитача 

 

Васпитно 

особље 

установе 

Децембар,  

2019.  

Анализа радних 

књига из 

претходне2017/18

.и вредновање по 

индикаторима  

Непосредни 

увид у 

квалитет 

вођења 

педагошке 

документације 

-Непосредни увид 

од стране Тима, 

израђен протокол за 

праћење квалитета 

Књиге рада 

Тим за СМВ 

установе 

Март 

2019. 

Анализа 

квалитета ВОР-А 

испитивањем 

мишљења деце 

Инструмент за 

испитивање 

деце 

Цртеж, упитник за 

децу 

Тим за СМВ 

Април 

2019 

Испитивање 

родитеља о 

начинима 

партиципирања у 

живот и рад ПУ 

Васпитачи у 

сарадњи са 

родитељима 

Упитник ТИМ 

Јун, јул 

2019. 

 

 Коначна анализа 

васпитне праксе у 

установи-добре 

стране и предлози 

за унапређење 

Интерпретаци

ја добијених 

резултата 

ВОВ, СР, УО 

Писани извештај Чланови Тимa 

за 

самовреднова

ње  

 

  Коначна анализа васпитне праксе у установи-добре стране и предлози за 

унапређење Интерпретација добијених резултата ВОВ, СР, УО Писани извештај

 Чланови Тимa за самовредновање  
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8.6. Тим за професионални развој 

Координатор тима: директор Марина Поповић 

Чланови тима: 

1. Марина Поповић – директор 

2. Милица Ристивојевић – педагог 

3. Бојана Стојановић - васпитач 

4. Исидора Горник – васпитач 

5. Јована Путниковић – медицинска сестра – васпитач 

Тек оформљени тим који ће своје активности реализовати у следећој радној години. 

8.7. Тим за вођење летописа Установе 

Координатор тима: директор Марина Поповић 

Чланови тима: 

1. Марина Поповић – директор 

2. Милица Ристивојевић – педагог 

3. Јована Путниковић – медицинска сестра – васпитач 

4. Бојана Стојановић – васпитач 

Циљ: хронолошки преглед значајних догађаја у установи. 

Задаци Тима за вођење летописа Установе су: 

• Бележење успешних активности у оквиру програма неге васпитно-образовног рада 

са децом; 

• Различити облици сарадње са породицом, заједничке акције, радионице; 

• Сарадња са друштвеном средином; 

• Евиденција посебних достигнућа и иновација; 

• Бележења о крупнијим улагањима, изградњи, доградњи, адаптацији и опремању 

објеката. 
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9.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ АКТИВА УСТАНОВЕ 

9.1. План актива васпитача 

 

Време реализације  Активности/теме Начин реализације Носиоци 

реализације 

Септембар 2018.  • Планирање 

васпитно 

образовног рада 

за радну 

2018/2019.год. 

• Родитељски 

састанак ( 

септембар, 

децембар, април, 

јун); 

• Индивидуални 

разговори, 

отворена врата; 

• Самовредновање 

(Тимови, 

васпитачи, 

директор) 

• Избор помоћне 

литературе 

(радни лист, 

дечији 

часописи) 

Састанак Директор; 

Васпитач; 

Медицинска сестра 

- васпитач; 

Педагог;  

Октобар 2018. • Учешће у 

обележавању 

дечје недеље; 

• Планирање и 

одржавање  

радионице са 

родитељима; 

• Предавање 

педагога: 

вођење 

педагошке 

документације; 

• Планирање 

једнодневних 

излета; 

• Посета 

културних 

Дискусија   Директор; 

Васпитач; 

Медицинска сестра 

- васпитач; 

Педагог; 
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дечијих 

манифестација и  

установа ( 

музеји, 

позоришта...) 

Новембар 2018. • Анализа 

месечних 

планова – актив  

• Планирање 

Новогодишње 

приредбе 

Дискусија Васпитач; 

Медицинска сестра 

– васпитач, педагог 

Децембар 2018. • Обележавање 

Нове Године; 

• Анализа 

васпитно 

образовног рада 

за период 01.09. 

– 31.12.2018. 

Дискусија; 

радионице 

Педагог; Васпитач; 

Медицинска сестра 

- васпитач; 

Медицинска сестра 

на превентиви  

Јануар 2019. • Обележавање 

Божићних 

празника; 

• Прослава Светог 

Саве; 

• Планирање и 

одржавање 

рекреативне 

наставе – 

зимовање  

Дискусија Васпитачи и 

медицинске сестре 

- васпитачи 

Фебруар 2019. • Договор око 

израде 

дидактичих 

средстава за рад; 

 
Васпитачи и 

медицинске сестре 

Март 2019. • Договор и 

реализација 

радионице ( 

поводом 

08.марта ) 

• У сусрет 

Васкрсу, 

организовање 

Васкршњег 

вашара 

Дискусија; 

радионице 

Васпитачи и 

медицинске сестре 

- васпитачи, 

директор 

Април 2019. 

 

 

• Обележавање 

Васкршњих 

празника; 

Радионице Васпитачи и 

медицинске сестре 

- васпитачи 
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• Планирање и 

реализације 

завршне 

приредбе;  

• Анализа 

васпитно 

образовног рада 

у периоду 01.01. 

– 31.04. 2019. 

Мај 2019. • Планирање и 

одржавање 

рекреативне 

наставе - 

летовање 

Радионице Васпитачи, 

медицинске сестре 

- васпитачи 

Jун - август 2019. 

 

 

• Анализа 

васпитно 

образовног рада 

у периоду од 

01.09.2018. – 

31.06.2019. 

• Извештај о раду 

Стручног већа за 

радну 2018/2019.  

• Анализа 

протекле радне 

године и 

размена 

искуства; 

• Планирање 

плана и 

програма за 

2018/2019. 

• Извештаји са 

семинара; 

Дискусија; 

извештаји 

Директор, 

васпитачи, 

медицинске сестре 

- васпитачи 
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9.2. План актива медицинских сестара-васпитача 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Септембар 

2018. 
• Планирање васпитно 

образовног плана за радну 

2018/2019.  

• Планирање стручног 

усавршавања медицинских 

сестара васпитача, ван 

установе; 

• Родитељски састанак 

(септембар, децембар, април, 

јун); 

• Индивидуални разговори, 

отворена врата; 

• Самовредновање (Тимови, мед. 

сестре - васпитачи, директор) 

• Избор помоћне литературе 

(радни лист, дечији часописи); 

• Усвајање културно 

хигијенских навика - 

предавање 

Излагање 

Извештавање 

Презентовање 

Дискусије 

Доношење 

одлука 

Директор; 

Медицинска 

сестра 

васпитач; 

Медицинска 

сестра на 

превентиви 

Октобар 

2018. 
• Учешће у обележавању Дечје 

недеље; 

• Планирање и одржавање  

радионице са родитељима; 

• Предавање педагога: вођење 

педагошке документације; 

• Планирање једнодневних 

излета; 

• Посета културних дечијих 

манифестација и  установа ( 

музеји, позоришта...) 

Дискусија   

Доношење 

одлуке 

Презентовање 

Директор; 

Медицинска 

сестра 

васпитач; 

Педагог; 

Медицинска 

сестра на 

превентиви 

Новембар 

2018. 
• Анализа месечних планова – 

актив  

• Планирање Новогодишње 

приредбе 

Дискусија 

Доношење нових 

одлука 

Директор. 

Педагог 

Медицинска 

сестра 

васпитач 

Децембар 

2018. 
• Предавање: Усвајање културно 

хигијенских навика; 

• Обележавање Нове Године; 

Презентовање 

Доношење нових 

одлука 

Излагање  

Извештавање 

Директор 

Медицинске 

сестре-

васпитачи, 

медицинска 
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• Анализа васпитно образовног 

рада за период 01.09. – 

31.12.2018. 

сестра за 

превентивно-

здравствену 

заштиту 

  

Јануар 2019. • Обележавање Божићних 

празника; 

• Прослава Светог Саве; 

 

Доношење нових 

одлука 

Дискусија 

Директор 

Медицинска 

сестра 

васпитач; 

Фебруар 

2019. 
• Договор око израде 

дидактичих средстава за рад; 

Доношење нових 

одлука 

Директор; 

Медицинска 

сестра 

васпитач; 

Педагог; 

Март 2019. • Договор и реализација 

радионице (поводом 8. марта ) 

• У сусрет Васкрсу, 

организовање Васкршњег 

вашара 

Доношење нових 

одлука 

Директор; 

Педагог; 

Медицинска 

сестра 

васпитач; 

 

Април 2019. 

 

 

• Обележавање Васкршњих 

празника; 

• Планирање и реализације 

завршне приредбе;  

• Анализа васпитно образовног 

рада у периоду 01.01. – 31.04. 

2019. 

Доношење нових 

одлука 

Дискусија 

Излагање  

Извештавање 

Директор; 

Педагог; 

Васпитач; 

Медицинска 

сестра 

васпитач; 

Медицинска 

сестра на 

превентиви 

Мај 2019. • Усвајање културно 

хигијенских навика – 

предавање и реаговање у 

кризним ситуацијама 

Излагање  

Презентација 

Дискусија 

Медицинска 

сестра 

васпитач; 

Медицинска 

сестра на 

превентиви  

Jун - август 

2019. 

 

 

• Анализа васпитно образовног 

рада у периоду од 01.09.2018. – 

31.06.2019. 

• Извештај о раду Стручног већа 

за радну 2018/2019.  

• Анализа протекле радне године 

и размена искуства; 

• Планирање плана и програма 

за 2019/2020. 

• Извештаји са семинара; 

 

Дискусија 

Излагање  

Извештавање  

Доношење 

одлука 

Директор; 

Педагог; 

Васпитач; 

Медицинска 

сестра 

васпитач; 

Медицинска 

сестра на 

превентиви 
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10. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

УСТАНОВЕ 

Задаци и структура послова стручних сарадника Установе на унапређивању 

васпитно-образовног рада регулисани су стручним упутством које је издало Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја. Рад стручних сарадника у Установи ће се планирати 

и реализовати у складу са Правилником о програму свих облика рада стручних сарадника 

и Планом рада Установе за радну 2018/2019. Основни циљ рада стручних сарадника је да 

на основу савремених теоријских и практичних сазнања о детету, утичу на стварање услова 

за подстицање развоја деце предшколског узраста. 

Задаци стручних сарадника су да: 

✓ Подстичу и развијају интеракцију између деце и одраслих, као и социјално-

емоционални развој деце; 

✓ Креирају програме рада са децом у складу са циљевима и задацима васпитно-

образовног  рада; 

✓ Осмишљавају систем подстицајних активности у складу са интересовањима деце; 

✓ Делују на стварање повољне климе за развој деце; 

✓ Учествују у сарадњи Установе са породицом детета; 

✓ Подстичу стручно усавршавање васпитача и медицинских сестара – васпитача и 

тиме утичу на унапређивање васпитно-образовног рада; 

✓ Истраживачким радом учествују у унапређивању делатности предшколског 

васпитања и образовања. 

10.1. План рада педагога 

Подручја рада на којима ће радити стручни сарадник – педагог су: 

• Програмирање и планирање васпитно-образовног рада; 

• Праћење и вредновање васпитно-образовног рада; 

• Рад на стварању оптималних услова за психо-физички развој детета и васпитно-

образовни рад; 

• Рад на унапређивању васпитно-образовне праксе; 

• Рад са васпитачима; 

• Рад са децом; 

• Рад са родитељима односно васпитачима; 

• Педагошко-инструктивни рад; 

• Организација васпитно-образовног рада; 

• Рад у стручним органима и тимовима; 

• Вођење документације, припреме за рад и стручно усавршавање; 
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Приоритетни задаци за ову радну годину су: 

• Учешће у стварању оптималних услова за развој деце и ученика и остваривање 

васпитно-образовног рада,  

• Праћење и подстицање целовитог развоја детета; 

• Подршка васпитачима у креирању програма рада са децом, предлагање и 

организовање различитих видова активности, које доприносе дечјем развоју и 

напредовању; 

• Пружање подршке васпитачу на унапређивању и осавремењивању васпитно-

образовног рада; 

• Пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових васпитних 

компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима значајним за 

васпитање и образовање деце; 

• Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада; 

• Сарадња са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним 

организацијама од значаја за успешан рад установе; 

• Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке 

и праксе. 

План рада педагога: 

• Рад на развијању и примени инструмената за вредновање и самовредновање 

различитих области и активности рада установе; 

• Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма увођења у посао 

васпитача, стручног сарадника; 

• Пружање помоћи васпитачима у усклађивању програмских захтева са 

специфичностима контекста (индивидуалним карактеристикама деце, породичног 

окружења, установе и шире средине); 

• Укључивање у рад на естетском и педагошком обликовању простора предшколске 

установе, нарочито простора где бораве деца; 

• Сарадња са васпитачима за израду дидактичког материјала, прикупљању и 

коришћењу материјала; 

• Пружање помоћи васпитачима у реализацији угледних и огледних активности, 

излагања на састанцима већа, актива, радних група, стручним скуповима и 

родитељским састанцима; 

• Прећење дечјег развоја и напредовања; 

• Промовисање, предлагање мера, учешће у активностима у циљу смањивања насиља 

а повећања толеранције и конструктивног решавања конфликата, популарисање 

здравих стилова живота; 

• Укључивање родитеља у поједине облике рада установе и партиципација у свим 

сегментима рада установе; 

• Сарадња са директором и стручним сарадницима у оквиру рада стручних тимова и 

комисија и редовна размена информација; 
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• Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа установе; 

• Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу; 

• Прикупљање података о деци и чување материјала који садрже личне податке о деци 

у складу са етичким кодексом педагога. 

10.2. Педагошки колегијум 

Чланови: директор, педагог, васпитач, медицинска сестра – васпитач 

Током радне 2017/2018.године Педагошки колегијум ће своје активности 

остваривати на састанцима. На састанцима ће се разматрати питања из делокруга васпитно-

образовног рада Установе. 

Основни задаци Педагошког колегијума су: 

• Анализа припремљености објеката за почетак радне године и предлози 

за унапређивање; 

• Предлагање ментора за нову групу приправника; 

• Избор активности које би биле основа за писање радова за излагање на 

стручним сусретима васпитача и медицинских сестара; 

• Праћење реализације стручних актива, Васпитно-образовног веча, рад 

тимова на нивоу Установе, радних група, реализацију стручног усавршавања. 

10.3. Стручно усавршавање 

Стручно усавршавање запослених у Установи ће се одвијати кроз седнице Васпитно-

образовног већа, стручних актива васпитача и медицинских сестара – васпитача, тимова, 

радом у радним групама, присуством на разним семинарима и др. 

10.4. Програм превентивно-здравствене заштите деце 

Превентивно-здравствена заштита планира се према Закону о здравственој заштити, 

Закону о заштити становништва од заразних болести, Закону о санитарном надзору, Закону 

о здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе, 

Правилником о превентивној здравственој заштити здравствених радника у предшколским 

установама, Правилником о обавезним здравственим прегледима одређених категорија 

запослених. План подразумева спровођење мера за очување и унапређење здравља деце, 

безбедност деце и континуиран рад на одржавању високог нивоа санитарно-хигијенских 

услова у колективу. 

Из Плана проистичу основни задаци превентивно-здравствене заштите:  

o Очување и унапређивање здравља деце; 

o Оптималан психички и физички развој деце; 

o Развој културно-хигијенских навика; 

o Здравствено-васпитни рад. 

Планом превентивно-здравствене заштите спроводиће се следеће мере: 
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➢ Примена мера систематског праћења раста, развоја и здравља деце 

(квартално мерење и евиденција тежине и висине деце, систематски прегледи 

физијатра и стоматолога, јутарња тријажа и континуирани надзор здравља и 

безбедности деце); 

➢ Обезбеђивање хигијенских услова у колективу, распоред оброка, 

активности и одмора; 

➢ Примена мера правовременог и раног откривања поремећаја у развоју 

и функционисању детета; 

➢ Здравствено-васпитни рад са децом у циљу усвајања културно-

хигијенских навика у складу са узрастом, као и са запосленима у циљу 

сагледавања процеса рада по санитарно-хигијенским прописима и са родитељима 

у циљу упознавања са мерама превенције које се предузимају у установи; 

➢ Ажурно вођење прописане медицинске документације и евиденције, 

како индивидуално тако и на нивоу васпитне групе, ради увида, контроле и 

сачињавања шестомесечних и годишњих извештаја; 

Основни задаци превентивно-здравствене заштите су: 

➢ Јачање и заштита дечјег организма, што подразумева стварање 

оптималних услова у току боравка деце, стручну негу, правилну исхрану уз 

поштовање индивидуалних разлика у развоју; 

➢ Систематско праћење раста и развоја деце, при упису деца морају 

имати уредно попуњен здравствени картон од стране доктора специјалисте – 

педијатра. 

У току радне 2018/2019. године организоваће се систематски и контролни прегледи 

од стране физијатра, офталмолога као и стоматолога. Наведени прегледи се евидентирају и 

саопштавају родитељима након чега се прати даљи ток. 

Током радне године спроводиће се програм „Здрав вртић“ у циљу континуираног 

здравственог васпитања, у складу са узрастом деце, периодично у зависности од потреба и 

интересовања деце. 

Планирано је организовање манифестације „Фестивал здравља“. 
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План сарадника за превентивно-здравствену заштиту: 

Време Тема 

Септембар Упознавање са планом превентивно-

здравствене заштите; Припремљеност свих 

објеката за почетак радне године; Актуелне 

информације о здрављу и безбедности деце. 

Током године Праћење телесног раста и развоја деце у 

васпитној групи и њихових потреба, те 

предузимање потребних мера. 

Новембар - децембар Договор око зимовања; Договор око 

реализације дела превентивно-здравствене 

заштите у оквиру општих родитељских 

састанака. 

Септембар - децембар Упознавање са карактеристикама 

психофизичког раста и развоја детета и 

његовим потребама. 

Фебруар „Чујем, видим, осећам“ – чула и осећања. 

У периоду адаптације и током године Правовремено задовољавање основних 

биолошких потреба деце. 

Јун „Саобраћај“ – правила понашања 

Током године Правовремено деловање на сузбијању 

болести и у ситуацијама епидемиолошких 

индикација. 

Током године Пружање помоћи деци у ситуацијама 

повреда и болести. 

 

Задатак родитеља је прикупљање докумената о здравственом стању детета као 

један од услова за пријем детета или након обољења детета; консултације и саветовање о 

начинима задовољавања специфичних потреба детета у вртићу; информисање о 

здравственој превентиви или о интервентним здравственим мерама; обавештавање о 

повреди детета или о нарушеном здрављу. 

Документација о спровођењу превентивно-здравствене заштите је: 

• Радна књига медицинске сестре на превентиви у којој планира и бележи реализоване 

активности; 

• Евиденција потврда при пријему деце у Установу; 

• Табеларни приказ кретања, раста и развоја деце; 

• Фреквенција обољевања; 

• Годишњи извештај рада медицинске сестре на превентиви; 

• Евиденција инфективних болести; 

• Евиденција обиласка од стране лекара. 
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10.5. План рада логопеда 

План рада логопеда: 

• Логопедска процена уз примену логопедски стандардизованих мерних инструмената 

за децу старијих вртићких и припремних група и осталих када постоји потреба; 

• Превенција говорно-језичких поремећаја; 

• Стимулација говорно-језичког развоја кроз непосредан рад са децом, васпитачима и 

родитељима; 

• Индивидуални или групни рад на корекцији говорно-језичких поремећаја; 

• Сарадња и тимски рад са медицинским сестрама – васпитачима и васпитачима кроз 

саветодавне разговоре; 

• Сарадња и оснаживање родитеља у препознавању проблема и његово 

превазилажење; 

• Сарадња са другим институцијама значајним за остваривање циљева васпитно-

образовног рада. 

 

11.ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНОГ РАДА 

11.1. План рада специјализованог програма за Енглески језик: 

Енглески језик ће се организовати током целе радне 2018/2019. године, два пута недељно, 

у трајању од 30 минута у вртићким групама. Програм подразумева: 

1. Развијање сензибилитета за енглески језик; 

2. Подстицање и мотивисање деце на ситуацијско учење речи, језичких и фонетских 

форми енглеског језика, 

3. Подстицање дечје самоактивности и интереса за поступним слушањем, разумевањем 

и усвајањем енглеског вокабулара; 

4. Постепено развијање код детета вештину комуницирања на енглеском језику; 

5. Уважавање дететових особености и посебности приликом усвајања појмова на 

енглеском језику; 

6. Усвајање енглеског језика кроз игру као темељну активност детета предшколског 

узраста; 

7. Подстицање ангажованости детета у стицању нових вештина, способности и знања 

за учење енглеског језика. 
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Приоритетни циљ у 2018/2019. години је развијање мотивације код деце за учење енглеског 

језика кроз игру. 

Време Активности Садржај Реализатор 

Септембар The family Ко је ко у 

породици? 

Наставник 

Октобар Body and face, 

clothes and 

accessories; jewelry 

Учимо делове тела 

и гардеробу; 

Правимо модну 

ревију 

Наставник 

Новембар The house; numbers Које све просторије 

имамо у кући? Чему 

служи и који се 

намештај налази у 

кући; Учимо бројеве 

од 1 до 10 

Наставник 

Децембар Animals; New Year Домаће и дивље 

животиње, где ко 

живи; Песмица; 

Славимо Нову 

Годину, учимо 

обичаје, спремамо 

поклоне; 

Новогодишња 

песма. 

Наставник 

Јануар Nature; Colours; 

Summer; Autumn; 

Winter; Spring 

Учимо о природи; 

Које су боје напољу 

зими; Шта се 

дешава када се 

смењују годишња 

доба 

Наставник 

Фебруар The days of the week; 

transport 

Дани у недељи; 

Који је данас дан, 

који је био јуче а 

који ће бити сутра; 

Превозна средства 

Наставник 

Март Food; at the 

supermarket; 

shopping 

Воће, поврће и 

прехрамбени 

производи; Шта 

једемо; Шта 

купујемо у 

продавници а шта 

на пијаци 

Наставник 

Април Opposites; school Супротности: 

велико – мало, 

високо – ниско, 

Наставник 
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танко – дебело, 

кратко – дуго, споро 

– брзо; Шта нам је 

потребно за школу 

Мај Shapes; games and 

toys 

Облици: које су 

облика лопта, сто, 

табла; Омиљене 

играчке 

Наставник 

Јун Jobs; trips Занимања: ко се 

чиме бави; Шта би 

волели да будете 

кад порастете; 

Покажите како 

бисте то радили 

Наставник 

Јул Musical instruments Правимо оркестар Наставник 

Август Town and country; 

verbs 

Која је разлика 

између села и града; 

Које су предности 

једног а које другог 

Наставник 

 

11.2. План рада специјализованог програма за Музичко: 

 Програм едукације има за циљ да деци приближи музику, омогући им радост 

певања и музицирања и развој њиховог талента. 

 У психофизичком развоју деце музика има непроценљив значај – развија 

интелигенцију, концентрацију, координацију, подстиче креативност и индивидуалност 

деце. 

 Спајање покрета са музиком,  занимљиви задаци на часовима и прегршт креативних 

активности обухваћене овим програмом подстицајно ће утицати како на развијање сваког 

детета као индивидуе, тако и на његову слободу и способност да се изрази у сваком смислу, 

чиме се ствара квалитетна основа за даљи наставак бављења музиком. 

 Циљеви програма: 

• Кроз креативне и занимљиве игре и дружење,  

      полазници праве своје прве музичке кораке 

• Развијање музикалности, интересовања  

      и љубави према музици и уметности 

• Усвајање великог броја песама са текстом 
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• Развијање смисла за импровизацију и  

      способност активног слушања музичког садржаја 

• Развијање свести о основним музичким појмовима:брзо-споро, кратко-дугачко, високо 

– ниско, тихо-гласно...   

 Задаци: 

• Развијање слуха, гласовног опсега и музичке меморије 

• Обрада песмица уз правилно и изражајно певање 

• Учење бројалица уз континуирано развијање осећаја за ритам 

• Богаћење музичког фонда – дечије песме различитог карактера и садржаја и народне 

песме 

• Коришћење инструмената Орфовог инструментаријума  

     (звечке, штапићи, триангл, даире...) за децу предшколског узраста 

• Социјализација и друштвени живот деце кроз групну наставу 

  

 Поред едукације Музичко забавиште представља извор позитивне енергије. Учење 

кроз игру као једна од најделотворнијих метода, заступљена је у нашем распеваном 

забавишту. Креативан тим наставника направио је пажљиво конципиран програм у којем ће 

деца без напора у пријатној атмосфери научити основне елементе музике. Изражавањем 

кроз музику - певањем, свирањем, плесањем, и глумом подстичемо њихову креативност и 

слободу маште и што је најбитније утичемо на целокупан развој деце у најмлађем 

узрасту.                                                        
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 Настава у Музичком забавишту подразумева рад у групама, у трајању од 45 

минута. Групе се формирају према узрасту деце, и то тако што су у једној групи деца која 

имају 3 и 4 године, а у другој деца предшколског узраста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.Музичко забавиште за децу од 3 до 5 година 

 Програмом нашег музичког забавишта за децу од 3 до 5 година предвиђен је 

велики број разноврсних песама (жанровски и наменски) са мелодијама мањег обима 

(погодне за рад у предшколским установама), које заједно са дечијим бројалицама 

представљају најпогоднији начин за развој дечијих репродуктивних способности и 

музикалности уопште.  

 Кретањем уз слушање музичке пратње, корачање, тапшање развија се координација 

покрета, док се мењањем хармонске пратње у песмама које наставник изводи на 

инструменту док деца певају, и "померањем", односно транспоновањем песама мањег 

обима чије почетке деце препознају развија музикалност и музичка интелигенција. 

Певањем и слушањем се деци даје узор у начину обликовања гласа и чисте интонације, а, 

изнад свега, интерпретације песама. 

 На крају, пре предлога песама по жанровима, једна општа карактеристика рада 

наставника у музичком забавишту: музикалност деце неупоредиво се брже, боље и лакше 

развија групним него појединачним певањем, где се може појавити инквизиторско 

проверавање знања, што уопште није прикладно за малу децу. Дакле, не стварају се бауци 

захтевима који превазилазе дечије могућности, јер би се постигао супротан ефекат - 
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губљење воље за учење музике. Стога, брзина прелажења градива нашег програма није 

строго одређена. Реализоваће се у складу са дечијим интересовањима и могућностима.  

 

Дечје народне песме: 

1.  „На крај села жута кућа“ 

2. "Пекарчић" 

3. "Скочи, скочи, Јована" 

4. „Рибарчев сан“  

5. "Редом, редом" 

6. "Ми идемо преко поља" 

7. "Фарба Мића врата" 

8. "С' оне стране Дунава" 

9. "И мама и тата" 

10. "Меда Мишко" 

11. "Дивна, дивна" 

12. ,,Коло води Васа“ 

13. "Вишњичица род родила" 

14. "У ливади под јасеном" 

15. ,,Зец копа репу“ 

16. "Дуње ранке" 

17. "Ој, Цоко, Цоко" 

18. "Војвођанско коло"  

19. "Разгранала грана јоргована" 

20. "Ја посејах лубенице" 

21. "Киша пада" 

22. "Семафор" 

23. "Блистај, звездо" 
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Дечје популарне песме: 

1. "Другарска" 

2. "Деца су украс света" 

3. "Кад си срећан" 

4. "Авантуре малога Ју-Ју" 

5. „Миш је добио грип“ 

6. "Баба Рога" 

7. "Телефонијада" 

8. "Слон лепотан Дон-Долан" 

9. "Лако је пруту" 

10. "Ишли смо у Африку" 

11. "Вуче, вуче, бубо лења" 

12. "Лична песма" 

13. "Разболе се лисица" 

14. "Слон" 

15. "Седмица" 

16. "Ивин воз" 

17. "Заклео се бумбар" 

18. "Ти и ја" 

19. "Здравица" 

20. "Другарство" 

21. "Незгода" 

22. "Џо банана" 

23. "Лептирићу,шаренићу" 

24.  „Бројалица“ 

25. „Доктор Јан“ 

26. „ У вртићу“ 

27. „Балони“ 
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Песме за маме:  

1. "Најлепша мама на свету" 

2. "Мама, љубав, сунце" 

3. "Мамино коло" 

4. "Срећан ти празник" 

5. "Честитка мајци" 

 

Јесења песма: 

1. "Јесења песма" 

 

Пролећна песма: 

1. "Пролећна песма" 

2. "Кукавица" 

 

Зимске и новогодишње песме: 

1. "Снег"  

2. "Зима"  

3. "Деда Мраз" (А. Кораћ)  

4. "Деда Мраз" (Ритенц)  

5. "Срећна Нова година"  

6. "Звончићи" 

 

Бројалице - говорне бројалице уз ритмичку пратњу 

1. "Еци, пеци, пец" 

2. "Ен ден дину" 

3. "Иш'о медо у дућан" 

4. "Ластавица" 

5. "Дечак и птица" 
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6. "Киша и мрав" 

7. "Ко-ко-ко-ко-да" 

8. "Бумбарa" 

9. "Гусен, гусеница" 

Музичке игре: 

1. „Иде маца око тебе“ 

2. „Лисица и пиле“ 

3. „Јеж“ 

4. „Музичке столице“ 

5. „Саобраћајац"  

6. ,,Где је прстен“ 

7. ,,Песме из зоо-врта“ 

8. ,,Продајемо инструменте“ 

9. ,,Музичке меморије“ 

10. ,,Пронађи звонце“ 

11. ,,Даире које ћуте“ 

12. ,,Ниски старт“ 

13. Разне музичке игре са лоптом и ластишем за развијење моторике и пажње. 

 У плану је учешће на разним пригодним приредбама, организовање концерата и 

манифестација за родитеље и другаре у вртићу. На располагању је и сарадња са другим 

предшколским установама и организовање заједничких наступа и гостовања. 
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11.2.2.Програм музичког забавишта за предшколски узраст 

Програмом музичког забавишта за предшколски узраст предвиђено је да се деца 

музички описмењавају и усвајају велики број песама са текстом. Упознају се са 

основним (елементарним) појмовима из теорије музике. Развијају смисао за импровизацију 

и способност активног слушања музичког садржаја. Певање, свирање, описмењавање и 

слушање музике треба да постане духовна потреба сваког детета. 

Уз приручник са песмама и илустрацијама неопходно је да свако дете има металофон 

са осам плочица (боје су тачно одређене и налазе се одштампане у приручнику) и нотну 

свеску. Наставници ће користити носач звука за слушање музике.  

Деца ће на располагању имати Орфове инструменте (Ритмичке инструменте: звечка 

без прореза, звечка са прорезом, кастањете, звучни дрвени ваљак, дрвени добош, дрвени 

штапићи – клавеси, триангл мањи, триангл већи, чинели, бубњић, маракас; Мелодијске 

инструменте - металофони).  

 

 

 

 

 

 

Учењем свирања на металофону, сем што представља један вид игре и забаве, код 

деце се ствара навика да га користе као поуздан вид извора тачне тонске висине. Избор боја 

за поједине тонове има своје оправдање. И ван овог избора срећемо дечије инструменте са 

обојеним плочицама, уз додатне нотне примере исцртане истим бојама. Ово је опробан, 

добар начин да дете повеже звук тона са његовим местом у линијском систему и положајем 

на инструменту. Значење или функционалност колорита није у вези са спектром или којим 

другим физичким одређењем, већ је у директној вези са омогућавањем развоја 

музикаалности и музичке писмености. Дакле:  
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ДО  - зелена = боја траве, површина по којој се хода, као и тумачење класичне тонике 

и њене хармоније 

 

РЕ  -  браон = боја тла, чврст ослонац на генезу, наше музичко наслеђе 

 

МИ  - жута = боја пилета, увек нестабилна и нежна; одговара положају и 

функционалности средње боје на семафорима 

 

ФА - плава = нежна боја спектра указује на осетљивост ове тонске висине - тежи да 

се пева ниже! Треба стога мислити на боју неба и на потребу чисте интонације; олакшава 

поставку тона ФА у трихорду: горе плаво, у средини жуто, а доле браон! 

 

СОЛ - јарко црвена = боја доминанте у основној лествици, тон који доминира - после 

чега наступа умирујући ход ка тоници.  

ЛА - бела = означава чистину камертона од кога се штимују сви инструменти; тон 

ЛА се мора певати сасвим чисто, као што је чиста бела боја. 

СИ  - љубичаста = боја јаког интензитета, тежи да се води навише; приказује 

тенденцију воћице ка кретању навише - у тонику. 

 Не треба посебно наглашавати да деци нису потребна ова тумачења, односно да им 

се могу пружити извесна лака објашњења - уколико их траже, или уколико су потребна због 

чистијег певања или опажања тонова. Уколико деца не поседују обојене металофоне 

изрезаће се папир у боји и залепити на металофон. 
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 Употребом металофона са бојама дете повезује звук тона са његовим местом у 

линијском систему тако да временом боје прерастају у основне ноте које ћемо вежбати и 

писати. Певањем и свирањем песмица модела за тонове деца ће научити да пишу виолински 

кључ и постепеним избацивањем боја на металофону савладаће ноте, тако да ће временом 

изводити дечије песме без икаквих помагала.  

У приручнику ће се налазити илустроване дечије песме: 

1. "Ко пре до мене..." 

2. "Престај, престај кишице" 

3. "Мали патак" 

4. "Меца ловац" 

5. "Миша мишић" 

6. "Изгубљено пиле" 

7. "Дошла ми бака на пазар" 

8. "Под оном гором зеленом" 

9. "До, до, шта је то" 

10.  "Ресаво, водо ладна" 

11.  "Редом, редом" 

12.  "Ми идемо преко поља" 

13.  "Фалила ми се прошена мома" 

14.  "Фарба Мића врата" 

15. "С' оне стране Дунава" 

16.  "Лазара мајка карала" 

17.  "Синоћ је куца лајала" 

18.  "Добар вече суседице" 

19. "Скочи, скочи Јована" 

20. "Кукавица" 

21. "Пекарчић" 

22. "Блистај, звездо" 

23. "Јутрос" 

24. "У ливади под јасеном" 
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25. "Ајде Като" 

26. "Разгранала грана јоргована" 

27. "Ја посејах лубенице" 

 

 Увођење нотних вредности и ритмичких фигура одвијаће се најпре путем 

разбрајалица ("Еци, пеци, пец", Јединоле-додиноле"...) и бројалице ("Елем-белем", Ен-ден-

дину"...). Деца ће их спорије и брже изговарати уз вежбе ходања и тапшања. 

 Вежбе ходања и тапшања имају веома значајну улогу у развијању координације 

звука (песме, композиције, ритма на ударачком инструменту...) и кретање према одређеном 

ритму и темпу. Зато се у музичком забавишту тапшање и ходање користе и за време 

слушања музике (корачнице, валцери), као и импровизовање покрета руку (ноте - пљеском, 

а паузе -ширењем руке). На тај начин се уводе ноте од целе до осмине и, наравно, паузе. 

Честим враћањем на познате мелодије, али и стварањем нових - импровизацијом, деца 

усавршавају научено и развијају музичку интелигенцију. Организовањем у мали дечији 

оркестар биће у прилици да свирају на свим Орфовим инструментима. Поред развијања 

ритмичких способности деца ће се још више зближити и уживати у заједничком 

музицирању и лепоти стварања музике. 

 Након савладаних тонова путем боја на металофону, деци се постепено уводе ноте и 

кроз разне игре погађања и опажања деца ће савладати основну лествицу и виолински 

кључ, које ће научити да пишу и препознају. 

 Решавање ребуса, музичких мозаика, квизова и игара доприноси се анимацији 

дечијих интелектуалних способности. Наравно и музичких.  

 Слушање музике представља саставни део едукације деце у музичком забавишту. 

Деца ће музичке композиције слушати више пута како би неке од њих запамтили, 

препостили се познатим звуцима и уживали. Уз живахну музику ће играти, а уз неку ће 

цртати. Наставници ће обавезно разговарати о одслушаном делу (према педагошким 

познатим принципима опажања карактера дела, темпа, основних мелодијско-ритмичких 

карактеристика и разликовања извођача) и о његовом емоционалном дејству. Такође, 

погађаће се композиције после њиховог упознавања, и то у групи, у виду квиза!  
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 Слушаће се музичка дела трајне уметничке вредности. Одабране су композиције 

лаке за слушање иј кроз њих  ће се деца упознати са музичким инструментима. 

1. Ј. Хајдн: "Часовник"  

2. В. А. Моцарт: "Мала ноћна музика" 

3. Л. ван Бетовен: "За Елизу" 

4. Л. ван Бетовен: "Осма симфонија" (део из другог става) 

 Представљање музичких инструмената - великих и малих, дрвених и лимених, са 

жицама и без жица, знаних и незнаних... На њима се свира: типкањем, трзањем, ударањем, 

дувањем.... 

5.   Клавир - Ј. С. Бах: "Мали прелудијум, ге-мол" 

6.   Виолина - Волфарт - "Етида" 

7.   Харфа - Клод Дебиси - "Арабеска" 

8.   Гудачки квинтет - Ј. Хајдн - "Кокошка" (први став) 

9.   Труба - М.А. Шарпантје "Прелид" 

10.  Кларинет - К. М. Вебер "Кончертино" (део) 

11.  Флаута - Ј. С. Бах "Бадинери" (из свите за флауту)  

12.  Обоа - П. И. Чајковски "Лабудово језеро" (сцена из балета) 

 Оркестар и солисти - До сада су наведене композиције у којима се нарочито 

истицао соло инструмент. У следећој групи учествује и оркестар, па деца треба много 

пажљивије да слушају како би уочили инструмент који има неку улогу: да "имитира" 

одређену животињу. Слушаће се К. Сен-Санс: "Карневал животиња" као својствен 

маскенбал у шуми. Свита има 14 делова, али је овде изабрано само пет: 

13. "Увод у краљевски марш" (контрабас)  

14. "Птице" (флаута)  

15. "Слон" (контрабас) 

16. "Лабуд" (виолончело) 
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17. "Финале" - крај 

 Игре су се, у стара времена, свирале на дворовима где су приређивани балови за 

принчеве и принцезе. Ритмови и мелодије неких игара послужиле су касније 

композиторима да од њих сачине велика музичка дела.Деца ће кроз слушање развијати 

осећај за ритам и научити да играју једноставне игре нпр.валцер и марш. 

Поред инструменталне музике,деци ћу пуштати да слушају и  хорску вишегласну 

музику,како уметничку тако и дечије хорове који изводе дечије и популарне песме. 

 

  

 

  

 

 Брзина прелажења градива није строго одређена. Реализоваће се у складу са дечијим 

интересовањима и могућностима. У плану је учешће на разним пригодним приредбама, 

организовање концерата и манифестација за родитеље и другаре у вртићу. На располагању 

је и сарадња са другим предшколским установама и организовање заједничких наступа и 

гостовања. 

11.3. План рада специјализованог програма Школица спорта 

У наредној школској години деци ће на располагању бити Школица спорта у виду 

специјализованог програма. Тренинзи са децом ће бити усмерени на: 

• развој моторичких способности са посебним акцентом на развоју способности које 

су сензитивне у њиховом узрасту 

• навикавање на свесну дисциплину; 

• отклањање и превенцију деформитета; 

• позитиван утицај на целокупно стање организма. 

Елементи који су најчешће заступљени на тренинзима су елементарни облици 

кретања тј. Ходање, трчање, скакање, пузење, пењање, као и моторички полигони и учење 

моторичких вештина и игара. Превентивно-корективна гимнастика је са 30% садржаја 

имплементирана у оквиру основног програма. 
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11.4. План рада специјализованог програма Бамбино денс 

Главни циљ Бамбино денса је развијање љубави према музици, покретним играма и 

плесним кореографијама. Плесне активности имају позитиван утицај на правилан развој 

тела, као и на стање организма у целини. „Бамбино денс“ је активност која се одржава у 

свим узрасним групама.  

Задаци специјализованог програма Бамбино денс су: 

• уочавање мелодије и ритма песме; 

• стицање навика за рад у пару и групи; 

• активно учествовање у раду; 

• развој ситне и крупне моторике; 

• развој правилног држања тела. 

 

12. ПЛАН САРАДЊЕ УСТАНОВЕ СА ПОРОДИЦОМ И 

ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

12.1. Сарадња са породицом 

Укључивање родитеља у живот и рад установе је основни услов реализације 

сваког васпитно-образовног програма. Основни принципи сарадње са породицом базирају 

се на неговању партнерског односа, поштовању улоге и личности родитеља, прихватању 

идеја родитеља, идеји да сарадња као процес захтева време, стрпљење и обострану 

одговорност, као професионалност у односу према информацијама и поштовање 

приватности детета. 

У циљу унапређења и постизања квалитетне сарадње са родитељима, планирају 

се следећи облици сарадње: 

• Непосредна комуникација приликом довођења и одвођења детета која се односи на размену 

актуелних информација и дешавања везаних за њихово дете; 

• Панои: информативни и групни панои. Информативни панои су постављени на улазу у јасле 

и вртић и садрже информације о раду објекта, док су групни панои намењени информисању 

родитеља о темама које се реализују у раду са децом и сваког месеца је друга тема 

постављена на паноу; 

• Учешће родитеља у раду са децом: у договору са васпитачем/медицинском сестром 

родитељ може да се укључи у поједине активности као реализатор, као сарадник или да 

пружи подршку детету у процесу адаптације, као и организацији различитих догађаја и 

манифестација; 

• Комуникација путем web sajta: www.ppubambi.edu.rs где родитељи могу да се информишу 

о програмима рада Установе и имају могућност да прате вести и дешавања из вртића; 

• Родитељски састанци се организују са циљем упознавања родитеља са животом и радом 

Установе, тематски у односу на васпитно-образовни рад, васпитање и образовања детета. 

http://www.ppubambi.edu.rs/
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• Посебан вид укључивања родитеља у живот и рад установе је кроз рад Савета родитеља. 

12.2. Сарадња са друштвеном средином 

Наша Предшколска установа постоји да би задовољила потребе родитеља и деце, 

а затим и све друштвене потребе и услове. Самим тим Установа представља значајан фактор 

локалне заједнице. Да би предшколско васпитање и образовање имало друштвени значај, 

неопходно је да се Установа повеже са друштвеном средином и да се отвори за шири утицај 

локалне заједнице.  

И ове радне године наставиће се сарадња са основним школама, Домом културе, 

Домом здравља, библиотеком, Месном заједницом, предузећима, установама, занатлијама, 

невладиним организацијама и друго. 

12.2.1. Сарадња са здравственим и другим институцијама 

Планира се наставак сарадње са Домом здравља Вождовац, Градским заводом за 

јавно здравље, Републичком санитарном инспекцијом, Центром за заштиту деце и 

омладине. 

Деца Установе учествоваће на различитим манифестацијама, прославама, 

конкурсима из области превентивно-здравствене заштите. 

 

13.ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

Реалност и реализација финансијског плана зависи од броја уписане деце и висине цене 

услуга за кориснике, као и динамике и уредности родитеља у плаћању и пружању услуга. 
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У Београду, 

14.09.2018. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председник управног одбора 

 

М.П. 

 

Владимир Поповић 


