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У Предшколској установи „ЗВЕЗДАРА“ је у радној 2017/2018. години 
реализован   низ  стратешких активности у складу са Годишњим планом : 

- развијање партнерских односа свих учесника у васпитно образовном процесу: 
са децом, родитељима и локалном заједницом  

- изграђивање партнерства – процес који је подразумевао учествовање у мрежи 
узајамних обавеза и дужности, где су се сви актери, приликом реализације 
заједничких задатака и интереса, ослањали једни на друге, и у том процесу су  
изграђивали узајамно поверење 

- структуирање физичке и социјалне средине која подстиче и подржава учење 
и развој деце (структуирање заједнице која учи) 

 
  Активности у оквиру пројеката „Унапређење квалитета васпитно-образовног 

рада са децом са сметњама у развоју“ и „Иницијатива за подршку развоју и учењу 
ромске деце раног узраста у Србији“ су билe ослонац за све активности у оквиру 
васпитно-образовног рада, за подизање компетенција васпитача (стручно усавршавање), 
ширење толеранције међу децом и јачање индивидуализованог приступа у раду са 
децом.  
 
 

А) ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА У УСТАНОВИ 
 
 
Извештај је базиран нa: 
 

ü Анализи остварености предвиђених циљева, задатака и садржаја из Плана рада 
Установе за 2017/2018. годину 

ü Извештајима о остваривању процеса васпитно – образовног рада  вртића у радној 
2017/2018. години  

ü Извештају о интерном стручном усавршавању и самовредовању у радној 
2017/2018. години 

ü Анализи Акционих планова вртића 
ü Анализи активности текућих пројеката у које је укључена Установа 
ü Континуитету у методолошком приступу заснованом на „Стручном упутству о 

начину израде школске документације – МПНТР 119-01-346/1/2014-01 
 

Основне смернице зацртане у Годишњем плану рада установе за 2017/2018. годину 
односиле су се на: 

ü унапређивање квалитета односа свих учесника у васпитно образовном процесу, 
кроз развијање партнерства у раду са децом, родитељима и локалном 
заједницом 

ü структуирањe физичке и социјалне средине која подстиче и подржава учење и 
развој деце 

 
 
 
 
 

1. ПАРТНЕРСТВО У РАДУ СА ДЕЦОМ 
 

  
Настављајући планирање рада на основу самовредновања, уважавајући искуство 

примене принципа тимског рада и развијања партнерских односа на свим нивоима, ове 
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године је у свим објектима спроведена SWOT анализа, у којој су учестовали сви 
васпитачи и стручни сарадници.  
  

На основу анализе за сваки објекат, утврђене су јаке стране, слабе стране, 
могућности и препреке, што је чинило добру основу за израду акционих планова вритћа, 
као и спровођење систематичних промена у васпитно-образовном раду (планирање, 
реализација). 

 
• Рад са децом до три године 

 
Стратешка поља деловања у раду са децом  

   
 

Стандарди    Показатељи 

 
Адаптација по дефинисаном 
протоколу 

 
• У свим вртићима спроведени су индивидуални 

разговори са родитељима новоуписане деце, уз 
присуство деце; Реализовани су родитељски 
састанци у вези са индивидуалним планом 
адаптације и упознавањем родитеља  са животом 
у вртићу и  његовим специфичностима, што је  
први корак у адаптацији родитеља, пре поласка 
детета у колектив. 

• Планирање садржаја за адаптациони период за 
дете и родитеља – у мањем броју јаслица се 
систематично израђивао индивидуализован план 
адаптације како за дете, тако и за родитеља у 
васпитној групи. У већини јаслица, родитељ је 
присутан у васпитној групи, без јасног плана 
његовог укључивања у процес подршке детету, а 
у неким јаслицама се чак и не поштује 
успостављен стандард на нивоу установе, те се  
процес адаптације спроводи без родитеља у 
групи. Уједначавање јаслица и васпитних група 
по питању поштовања и спровођења адаптације 
по дефинисаном протоколу, је један од 
приоритетних задатака за наредни период.  

• У већини  вртића су се примењивали упитници  о 
детотовим потребама и интересовањима, као и 
инструменти за праћење адаптације.  

• Аналаза адаптивног периода (тока адаптације, 
понашање деце, укључивање родитеља) као 
стална пракса развијена je у Славују. Резултати 
анализе приказују се кроз паное за родитеље, 
тематске родитељске састанке радионичарског 
типа и на тимским састанцима васпитач – 
родитељ – стручни сарадник. 

 
 
Праћење дечјег развоја и 

 
Ове године пажња је посвећења даљем напредку у 
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напредовања  индивидуализованом приступу у раду са децом. Пажња 
је посвећена евидентирању индивиуализованог 
приступа. На нивоу запажања видљиво је да је 
индивидуалзација у раду са децом остварена, али није 
забалежено како она утиче на евалуацију активности и 
даље планирање. У  наредном периоду треба радити на 
томе. Кроз радне групе обновљена је допунска 
едукација у погледу примене техника праћења дечјег 
развоја и напредовања (јасле Звездара, Чигра, Зека, 
Бубамара). Систематичност у примени техника, 
разликује се од јасала до јасала. Праћење деце 
засновано је на различитим изворима података. 
  
У свим јаслама начињен је искорак у изради дечјег 
портфолија, али је разлика у разноврсности садржаја и 
начинима приказа развоја деце. Зато треба истаћи: 
Славуј и Колибри (индивидуални, групни портфолио), 
Кошута и Колибри (групни портфолио на нивоу 
вртића), Звездица, Облачак, Бубамара, Жубор, Дечји 
Луг као вртиће који стандардно израђују, допуњују и 
изналазе доказе за напредовање. У већини вртића су 
стручни сарадници едуковали вaспитно-образовни 
кадар кроз тимове за израду, садржај и примену дечјег и 
групног портфолија. 
 
У развојном плану је побољшање квалитета портфолија, 
постављено као приоритетни циљ, те ће се на његовом 
остваривању радити у наредном периоду.  
 
Посебан напредак остварен је у погледу планирања 
подршке деци, у смислу тимског систематичног 
праћења (васпитачи, стручни сардници уз укључење 
родитеља).  
 
Посебно треба истаћи индивидуализовано планирање 
садржаја кроз реализацију и примену актива „Ритам, 
покрет, говор“, „Стимулација раног развоја говора“, 
„Стимулативна средина као подстицај за рани развој 
говора“ у свим вртићима. 
 
Током протекле године сачињен је искорак у 
стимулацији раног развоја говора (логопед, медицинска 
сестра, родитељ) кроз примену „логопедских кутија“, 
интерактивне табле, кућне радионице, викенд задаци, 
стимулативне логомоторне вежбе. Бележен је напредак 
говорно језичког развоја у дечјем портфолију 
(индивидуални и групни).  
 
Организован је едукативни родитељски састанак са 
темом „Стимулација раног развоја говора“ у 
реализацији стручног сарадника логопеда, у вртићу 
Кошута. 
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Подстицајна средина за 
учење и развој 

 
Основни циљ је био структуирање подстицајне средине 
по центрима интересовања у свим јаслама. Током 
године, спроводећи индивидуализовани приступ, 
униформост се превазилазила „изласком“ из соба и 
структуирањем центара у свим расположивим 
просторима. У Звездици је израђен сензомоторни 
центар, уз активно учешће родитеља, (израђена 
средства за подстицај свих аспеката развоја), Облачак  
(структуирани су простори – „предсобе“ и стављени у 
функцију в.о. рада), Кошута (структуиран сензо-
перцептивни центар на холу испред јаслица, кроз 
интегрисане активности користе га деца јасленог и 
вртићког узраста), Славуј (сви простори укључујући и 
хол структуирани по центрима интересовања), Змајчић, 
Колибри, Дечји Луг. 
 
Учињен је напредак у већини вртића на плану и 
реализацији интеграције деце јасленог и вртићког 
узраста. Интеграција је интензивирана од априла 
месеца, у процесу адаптације јаслене деце на вртић  
(изражен тимски рад медицинских сестара и васпитача). 
 

 
 
Планирање В.О. рада • Протекле радне године, у свим вртићима,  

темаско планирање је јединствено за јасле и 
вртић. Заједничка тема (тим за планирање мед. 
сестра-васпитач и васпитач), прилагођавала се 
специфичностима деце јасленог узраста, 
садржаји су се планирали спрам интересовања и 
програма, програмских оријентација, мини-
пројеката (елементи самопоштовања, елементи 
програма психомоторне реедукације, екологија).  

• Славуј и Наша Бајка спрам своје програмске 
орјентације „Вртић као породични центар“, 
планирају и реализују заједничке акције, у 
простору јасала, у простору вртића (заједнички  
тим за планирање сестре-васпитачи, заједничка  
SWOT алнализа, заједнички родитељски 
састанци, активности у транзиционом периоду 
јасле-вртић). 

• Даље је рађено на развијању тимског рада у 
оквиру самих јаслица, као и на релацији са 
вртићем, с обзиром на флуктуацију кадра и 
промене, везане како за  динамику тима, тако и 
за усклађивање различитих искустава у односу 
на стандарде квалитета рада (Звездица, Колибри, 
Славуј, Облачак). 
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РАД СА ДЕЦОМ УЗРАСТА ОД 3 ДО 5,5 ГОДИНА 
 
 

Годишњим планом у претходној години постављени су циљеви који се односе на 
прилагођавање в.о. рада индивидуалним потребама деце. То подразумева флексибилну  
организацију, структуирање подстицајне средине за учење, примену  разноликих 
средстава, што доприноси већем прилагођавању васпитно-образовног рада,   
интерсовањима, потребама и могућностима деце. Тежило се развијању партнерства у 
најширем смислу, на релацији васпитач-дете-родитељ-сарадници-локална заједница. 
Приоритетни циљеви (дечји развој и напредовање и подршка деци и породици) дати су 
у Развојном плану, Годишњем плану установе, развијали су се кроз акционе планове 
вртића (подразумели су акције промене) и кроз програмске оријентације вртића.  
 

Вртић Планирање и реализација васпитно-
образовног рада 

Индивидуализација у 
раду 

 
СУНЦЕ 

 
Кроз годишњи план „Уђи у круг и буди ми 
друг“, промовисан је отворен систем 
васпитања, што је подразумевало 
планирање садржаја, који подстичу 
интеракцију међу васпитним групама, 
децом различитог узраста и укључивање 
родитеља као партнера у процесу 
планирања и реализације в.о. рада (нпр. 
Сусрет генерација, вршњаци). 
 

 
Прилагођавање средине 
спрам потреба деце. 
Формирање центара. 
Дидактича средства 
(гусеница прича причу – 
врлине, правила 
понашања у групи). 
Тимски планирана 
индивидуализација за 
поједину децу, 
постигнут напредак у 
планирању и 
евидентирању. 
 

 
МАСЛАЧАК 

 
Програмска оријентација  – 
Самопоштовање: структуирање средине ван 
простора васпитних група. Коришћење 
грозд технике за планирање. Заједничка 
изложба продуката деце-васпитача-
родитеља у холу вртића. 
 

 
Праћење, посматрање, 
планирање садржаја 
спрам потреба мање 
групе деце. 

 
ЗВОНЧИЦА 

 
Програмска орјентација „Пут око света“. У 
фокусу је подстицање креативности и 
толеранције. Планирани садржаји су 
утицали на креирање простора за учење. 
Центри интересовања су струкутирани 
спрам интересовања деце и  тематских 
целина (Шпанија, Русија, Србија...). 
Користе се сви простори ван васпитних 
група, као изложбени простор (Булевар 

 
Посматрање и праћење, 
портфолио деце је 
настављена пракса.  
Израда профила и плана 
индивидуализације . 
Психолошко 
саветовалиште за 
родитеље. 
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маште, Распевани булевар...), центар 
библиотеке који се редовно обогаћује. 
Треба истаћи праћење актуелности – нпр. 
светско првенство у фудбалу – организован 
је фудбалски турнир у вртићу са децом и 
родитељима. 
 

 
ЗВЕЗДИЦА 

 
У овиру програмске орјентације вртића, 
„Подстицање дечјег самопоштовања и 
толеранције на различитости“ и годишњим 
планом вртића „Чудесно у мени и око 
мене“, планирани су садржаји у виду 
развијања свести о себи, другима и света 
који нас окружују кроз игру и овладавање 
различитим вештинама (социјалне вештине, 
обичаји, традиција, љубав...). Животне 
вредности (радионица за децу)  
Планирани су садржаји које прате програм 
„Ми Земљани“, „Ни црно ни бело“.  
 

 
Праћење развоја. 
Лични портфолио,  
групни портфолио. 
Посебно треба истаћи 
стуктуирање средине у 
холу вртића – драмски, 
ликови, еко центар, 
саобраћајни, са 
израђеним планом 
коришћења. 

 
БУБАМАРА 

 
Програмска орјентација „Истраживање кроз 
бајке“. Акценат је на укључивању родитеља 
у процес планирања (грозд, ЗЖН...). План 
представа је интегрисан са целокупним 
васпитно-образовним радом. Васпитно-
образовни рад у целини је упитником 
пропраћен и вреднован од стране васпитно-
образовног кадра вртића и дати су предлози 
за унапређење. 
 

 
Континуирана употреба 
различитих 
инструмената за 
праћење деце, израда 
планова подршке и 
профила, укључивање 
родитеља у планирање 
подршке. 

 
КОЛИБРИ 

 
Програмска орјентација „Причом око 
света“, подстицање говора и креативности, 
међусобна интеграција деце различитих 
узраста, активности су се одвијале у оквиру 
кварталних тема. Интегрисаност радионица 
у програм. Табле са дечјим исказима у холу 
вртића. 

 
Коришћење 
инструмената за 
праћење – израда 
инструмената. 
Портфолоио. Родитељи 
укључени у израду 
индивидуалних планова 
подршке. 
 

 
ЖУБОР 

 
Програмска орјентација „Ритам недеље, 
програмско стваралаштво“.  Фокус у раду: 
средина за учење, холови у функцији игре 
(истраживачки и драмски). Карактеристика 
у недељном планирању – „среда без реда“: 
соба у фукцији центра интересовања - 
јасленци и вртићка деца слободно бирају 
собу-центар (међувршњачка интеракција). 
 

 
Коришћење 
инструмената за 
праћење развоја деце.  
Индивидуализација рада 
изражена у мешовитој 
групи. 
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КОШУТА 

 
Програмска орјентација „Сваки дан значење 
има“. Систематичан рад по принципима 
интегрисаног учења, укључивање родитеља, 
инклузивни приступ у раду, интеграција 
деце различитих узраста, структуирање 
подстицајне средине, групни портфолио, 
портфолио вртића. 
 

 
Коришћење 
инструмената за 
праћење, портфолија. 
Индивидуалзација се 
спроводи кроз рад у 
мањим групама. 

 
ЗЕКА 

 
Организовање заједничких игара са 
родитељима током године. Флесибилна 
организација коришћења простора – 
интеракцију међу групама. 
 

 
Сензибилност на дечје  
потребе - прилагођавање 
рада детету.  

 
ДЕЧЈИ ЛУГ 

 
Говорне активности, подстицање 
различитих облика укључивања родитеља у 
ВО рад. Интеракција међу групама, 
укључивање деце у групе у оквиру 
диверсификованих програма.  „Зелени дан“. 
Систематичан приступ планирању. 
Миниматура. Пројекат у Дечјем Лугу „Да 
ли гледање позоришне представе може бити 
један од облика припреме за школу?“ 
 

 
Сензибилност на 
различитости међу 
децом - узимање у обзир 
различитих потреба деце 
при планирању 
васпитно-образовног 
рада. Континуирано 
коришћење техника 
посматрања.  

 
ОБЛАЧАК 

 
Унапређење тимског рада, планирања, 
сарадње са родитељима, 
индивидуализованог и инклузивног 
приступа у раду, опредељење и развијање 
програмске оријентације вртића, 
усклађеност програма и естетског уређења 
вртића- 

 
Васпитачи организовали 
кварталне приказе дечјег 
развоја и напредовања.  
Израда педагошких 
профила и планова 
индивидуализације. 
Тимски приступ у 
решавању проблема у 
функционисању 
поједине деце. 
Едукативни панои. 
 

 
ЧИГРА 

 
Програмска орјентација „Музика и покрет“.  
Акценат на приказивању разноврсних 
кореографија деца-деци и деца-родитељима. 

 
Напредак у изради 
планова 
индивидуализације и 
планова укључивања 
деце из развојних у 
редовне групе. 
 

 
ЛАВИЋ 

 
Програмска орјентација „Истражујемо и 
сазнајемо“, нагласак је стављен на процес 
(откривање, сазнавање), не на исход. У 
раднима собама налази се велики број 

 
Израда педагошких 
профила у сарадњи са 
родитељима. 
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покретних паноа чију поставку деца 
самостално мењају.  
 

 
ВЕСЕЉКО 

 
Програмска орјентација „Живим 
еколошки“ – фокус на уређење средине за 
учење. Структура простора – изражена 
интеракција деце различитог узраста. 
 

 
Коришћење техника 
посматрања. Израда 
планова 
индивидуализације за 
поједину децу у сарадњи 
са родитељима. 
 

 
ЗМАЈЧИЋ 

 
Новоотворен вртић – формирање и 
развијање тимског рада, структуирање 
подстицајне средине за учење: соба-центар 
интересовања, интеграција деце различитих 
узраста, развијање програмске оријентације 
„Суперпомагачи“. 

 
Планирање по центрима 
интересовања. 
Успостављање 
партнерског односа са 
породицом. 
Развијање 
индивидуализованог 
приступа у раду-
инд.планови подршке. 
Структуирање дечјег 
портфолија. 
 

 
ЛАНЕ 

 
Програмска орјентација „Свет уметности“. 
Фокус на центрима за учење, посебно у 
јаслама. Од јануара, због реновирања 
вртића, васпитно-образовни рад се одвијао 
у другим вртићима. 

 
Континуирано 
коришћење техника за 
праћење развоја и 
напредка деце. Израда 
стратегија, планова 
индивидуализације за 
поједину децу. 
 

 
ДУГА 

 
Програмска орјентација „Плес испод дуге“. 
Широка сарадња са родитељима. Учење у 
екстерној средини.  Организовање игара 
деце и родитеља. 
 

 
Подстицај за развој 
талената. 

 
ДРАГУЉЧЕ 

 
Програмска орјентација „Развијање 
традиције“. Треба истаћи планирање 
садржаја, израду средстава за подстицање  
свих аспеката развоја (еколошке картице, 
говорне картице, визуелне картице), 
интеракцију различитих узраста, учешће 
родитеља. Развијан је  интерни пројекат 
„Наука у игри, чудо у вртићу“ у коме 
доминира  истраживачка  метода у раду са 
децом. 
 

 
Користе се белешке за 
увид у напредак дете. 
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ЗОРА Специфичност у раду је даљи развој 
индивиуализованог приступа деци, 
унапређивање техника праћења напредка и 
развоја деце, израда  плана свакодневног 
укључивања деце из развојне групе у 
редовне и  прилагођавање активности 
(проналажење најефикаснијих начина), 
развијање тимског рада. 
 

Израђен интерни 
инструмент за праћење 
дечјег напредка, његова 
употреба, израда 
планова укључивања 
деце из развојних у 
редовне групе и 
обрнуто. 

 
МАШТАРИЈЕ 

 
Програмска орјентација „Родитељ у игри“. 
Организација нових центара по собама. 
Поставка интерактивног паноа (реч, слика, 
прича). 
 

 
Стратегија подршке за 
свако дете.  

 
ПЛАВИ 
ЧУПЕРАК 

 
Програмска орјентација „Истраживачке 
игре“, развијана кроз патнерство са 
родитељима (заједничке игре, радионице...). 
Продукти рада изложени у холу. 
 

 
Користе се технике за 
праћење дечјег 
напредка. 
 

 
НАША 
БАЈКА 

 
Програмска орјентација „Вртић као 
породични центар“. Већи број креативних 
радионица, едукативних родитељских 
састанака, стандарно коришћење садржаја 
различитих програма („Чувари осмеха“, 
„Ни црно ни бело“, „Мој пријатељ“), 
систематично развијање толеранције на 
различитост, интеграција са Славујем.  
Изузетну самосталност испољила су деца у 
бризи о деци са сметњама у развоју (старији 
и предшколци). 
 

 
Настављена је добра 
пракса у 
индивидуализацији 
рада, учињен напредак у 
документовању и изради 
планова 
индивидуализације. 

 
СУНЧИЦА 

 
Програмска орјентација „Ми у гостима, 
гости код нас“ – искоршћени су 
расположиви потенцијали из окружења 
врића, као садржаји за реализацију 
активности. Пројекат „Здрав вртић“, „Дете 
у саобраћају“ и „Игром до здравља“. 
Искорак: у начину организације средине за 
учење, садржаји центара су се периодично 
мењали спрам интересовања деце. Увођење 
нових центара ван група (истраживачница, 
повртњак). 

 
Континурано праћење 
напредка сваког детета 
техникама посматрања, 
портфолио и 
прилагођавање рада.   

 
ЗВЕЗДАНИ 
ГАЈ 1 

 
Еколошка орјентација и активности везане 
за њену реализацију, коришћење ресурса 
околине вртића, планирање садржаја спрам 
ресусрса (Звездарска шума), флексибилна 
организација средине за учење. Планирање 

 
Рад у малим групама 
деце из различитих 
васпитних група. 
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уз укључивање родитеља. 
 

 
ДЦ 
ЗВЕЗДАНИ 
ГАЈ 

 
Елементи самопоштовања, планиране 
физичке активности, коришћење ресурса 
околине вртића, планирање садржаја спрам 
ресусрса (Звездарска Шума)  и 
систематично планирање интеракције са 
родитељима (занимања), изложбени пано 
продуката ационог плана у холу. Коришће 
различитих простора за учења, флексибилна 
организација средине за учење, интеграције 
деце. 
 

 
Коришћење техника 
посматрања, израда 
профила.   

 
 
У наредној години потребно је:  

§ успоставити већу сисематичност у праћењу дечјег развоја и напредка 
(унапређење садржаја индивидуалног и групног портфолија) 

§ флексибилније сруктуирати средину за учење и развој (покретни, променљиви 
центри интересовања) 

§ унапредити индивидуализован приступ у раду (индивидуализовани планови, 
прилагођавање активности, интегрисање у план васпитне групе, праћење, 
евалуација) 
  

 
 
 
                      
• Рад са децом у групама припремног предшколског програма  

 
 

ОБУХВАТ • Сва деца са територије општине рођена у периоду од 01.03.2011.-
29.02.2012. године 

ТРАЈАЊЕ • Од 01.09.2017. - 30.06.2018.године 

НОСИОЦИ • Сви чланови Актива васпитача ППП и стручни сарадници 

РЕАЛИЗАТОРИ 
• Васпитачи (у групама целодневног облика рада и полудневног 

облика рада) са тачно испланираним временом, простором, 
садржајем и активностима – рад је био организован по мањим 
групама и у различитим просторима и изван радних соба. 

ОБЛИЦИ РАДА 

• Целодневни: у 47 група са 1237-оро деце 
•  Полудневни: било је обухваћено 179-оро деце у 11 група у 

вртићима „Сунце“ (2), „Чигра“ (1) и „Маслачак“ (2); и у ОШ: 
„Владислав П. Дис“ (1), „Десанка Максимовић“ (2), „Драгојло 
Дудић“ (1), „Иван Горан Ковачић“ (1) и „Ћирило и  
Методије“ (1). 
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ПЛАНИРАЊЕ 
В.О. РАДА 

• У складу са важећим документима (Правилник о општим 
основама предшколског васпитања-модел А; Предшколски 
програм Установе, Развојни план, Акциони план Установе и 
сваког вртића) васпитачи су креирали глобални план уважавајући 
конкретне услове: простор, техничку и дидактичку опремљеност, 
број и структуру деце у групама. 

• Планирање је било тематско (уз снимање индивидуалног 
развојног нивоа и нивоа групе, разрађену скицу активности и 
садржаја, месечну и дневну евалуацију рада, индивидуално 
планирање и праћење напредовања деце). 

ПЛАНСКО 
УКЉУЧЕЊЕ 

РОМСКЕ ДЕЦЕ 

• Праћење и посматрање дечијег развоја у оквиру тима (васпитач-
стручни  сарадник) 

• Израда индивидуалног плана рада са децом  
• Детекција, опсервација и упућивање деце у специјализоване 

установе спрам сметњи у развоју и потреба деце и родитеља и 
укључивање тима подршке породици (саветодавни рад по 
потреби, едукативне радионице...) 

• Сарадња са координатором, волонтерима и педагошким 
асистентом за ромску децу 

• Примена радионица и нових техника у раду са децом из програма 
„Ни црно ни бело“, „Корак по корак ка инклузивном 
образовању“, „Подршка развоју критичког мишљења код деце“. 

• Васпитачи из ппп су  укључени у пројекат „Иницијатива за 
подршку развоју и учењу ромске деце раног узраста у 
Србији“(ЦИП), пројекат траје од 2015-2018.године. Вртићи 
учесници у пројекту: „Сунце“, „Маслачак“ и „Дечји луг“. На 
основу израђеног Акционог плана за диверсификоване програме 
организовале су се радионице за родитеље и децу у овим 
објектима. 

ПОЛУДНЕВНИ 
ОБЛИК РАДА 

ППП 

 
• У августу 2017.год.  је обављен комисијски упис и формиране су 

групе 
• Ток и дужина адаптације били су различити што је утицало на 

специфичност и квалитет в.о. рада у свакој групи 
•  Простор, средства, хетерогеност група, као и присутност деце из 

осетљивих група, утицао је на коришћење различитих метода 
подучавања - решавање проблема, партнерско учење, 
интерактивне методе учења, конструкција знања... 

• Током боравка деце у вртићу, њихов развој је праћен тимском 
сарадњом васпитача, стручних сарадника, родитеља и 
дефектолога (приликом укључивања деце из развојних група у 
редовне групе). 

• За децу са сметњама у развоју урађени су педагошки профили, а 
током године вршено је праћење деце уз вођење евиденције 
(листа за посматрање-интерни материјал Центра за интерактивну 
педагогију, путем упитника за праћење адаптације, чек листе, 
индивидуализовано поучавање, праћење дететових активности, 
примена вежби реедукације/психомоторике- материјал са Актива 
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ппп-област развоја говора). 
• Деца су укључивана у све значајније активности и садржаје 

матичних вртића. 
 

ЦЕЛОДНЕВНИ 
ОБЛИК РАДА 

ППП 

Током школске 2017/18.године, у оквиру унапређивања квалитета 
рада, највише промена у васпитно –образовном раду унето је из 
ових области: 
- Подстицајна средина за учење 
- Планирање усмерено на дете и реализација активности 
- Дечји портфолио 

САРАДЊА СА 
ПОРОДИЦОМ 

• Све форме информисања (панои, индивидуални разговори, дани 
отворених врата, једанпут месечно, боравак родитеља у групи – 
планирано учествовање). 

• Одржани родитељски састанци са темом „Припрема деце за 
полазак у школу“ (у сарадњи са стручним сарадницима). 

• Две едукативне радионице. 
• Две креативне радионице. 
• Укључивање родитеља у процес в.о. рада (упитници за родитеље 

о интересовањима и очекивањима од п.п.п.-а (септембар-октобар) 
и спрам резултата, њихово укључивање у тимове за планирање 
или реализацију појединих активности. 

• Развијање и јачање партнерских односа са родитељима (јачање 
улоге родитеља у процесу праћења развоја и напредовања 
детета).          

• Учешће у изради Индивидуалног плана подршке и Плана 
транзиције (вртић-школа) за поједину децу. 

САРАДЊА СА 
ШКОЛОМ 

• Одржан је један родитељски састанак у свим локалним О.Ш. на 
тему припреме за школу. 

• Реализоване планиране посете предшколаца школи и упознавање 
са кадром и простором и присуство часу. 

• Заједничке активности школа и вртића (спортске игре, 
истраживачке игре, забавне игре...). 

• Континуирано су праћена деце из осетљивих група (по плану са 
стручном службом и родитељима). 

• Израда транзиционог плана - подршка деци и породици при 
преласку из предшколске установе у основну школу (договорена 
сарадња/ обостране посете). 

 
  
 

Извештај о реализацији акционих  планова  вртића 
 
 
 Значајно место у раду имао је процес планирања, реализације и вредновања  
акционих  планова  у вртићу. Циљеви и задаци планова  везивали су се само за садржаје 
које су стручни радници вртићи желели да унапреде у свом раду кроз процес који је 
подразумевао развијање партнерских односа и уважавање принципа пројектног  
планирања. 



15 
 

  
 У табелама су приказана постигнућа акционих планова по вртићима кроз  
реализоване активности, облике сарадње, направљена средства, структуиране просторе 
и остварење стручних потецијала запослених.  
 
Вртић  Реализоване  

активности  
Реализоване 
сарадње  

Направљена 
средства и 
простори  

Испољена 
интересовања 
и потенцијали  

Кошута 
Партнерство са 
родитељима у 
тематском 
обликовању 
активности – 
„Сваки дан 
значење има“  

Недеље 
друштвених 
игара, пазли, 
поларних 
животиња, 
пролећни  
маскембал, дани 
плеса дани 
инсеката,  дани 
Дунава  

Дружење са 
родитељима у 
оквиру  
тематских 
недеља. Посете 
библиотеци 
дружење са 
суседним  
вртићим, 
школом, 
Домом здравља  

Интерактивни  
панои, збирке, 
костими за 
маскембал, 
пазле и 
слагалице, нови 
центри -
сезоперцептивн
и и истривачки  

Писање 
стихова, 
цртање, 
фотографија и 
кореографије  

Чигра 
Партнерство  
деце 
различитог 
узраста у  
плесним  
кореографијам
а  

Интеграција 
плесних  
активности  у 
свакодневни рад,  
увид у плесне  
могућности 
деце, сарадња  
међу групама у 
плесним 
активностима, 
индивидуализац
ија, помоћ 
старије деце 
млађој у  
вежбању  
кореографија  

Информативни  
панои за 
родитеље, 
презентације 
плесних 
активности, 
плесне 
манифестације 
за децу и 
родитеље  

Колекција 
музичких 
садржаја,  
музички 
центар, 
структура 
плесног центра 
у сали вртића  

Документовање 
садржаја, 
осмишљавање 
кореографија, 
анимирање  
програма 

Звездара  
Партнерство  
са родитељима 
у обликовању  
Јаслотеке  

Представљање  
родитељима 
акционог  плана   
Јаслотеке  

Сарадња са 
родитељима  у 
прикупљању  
материјала , 
радионице за 
израду  
средстава, 
кућне 
радионице, 
домаћи задаци    

Разноврсне  
јаслокњиге, 
сликовнице,  
интерактивне  
књиге, богаћен  
центар,  
Јаслотека  

Подстицање 
идеја и 
стваралаштва  
кроз  8 
разговараоница  
за самовре-
дновање 
Акционог  
плана 

Бубамара 
Партнерство са 
родитељима 
кроз драмско 
стваралаштво  

Драматизације  
бајки са 
родитељима  као  
партнерима у 
раду  (Чаробњак 
из  оза, Крцко 
Орашић,  

Анкете са 
опредељивање
м  родитеља за 
учествовање у 
драматизација
ма, тимови  
васпитача и 

Оригинални 
драмски  
текстови, 
костими, снене,  
музички 
садржаји, видео  
записи, 

Глума, певање, 
плес, шивење, 
осликавање,  
тонска и 
техничка 
подршка. 
Потешкоће и  
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Принцеза у 
магарећој  кожи 
и Коњић 
Грбоњић) 

родитеља за  
драматизацију 
сваке од бајки,  
креативне  
радионице,  
средстава за  
драматизације  
 

драмски центар 
је обогаћен  

вредности   
анкета за  
васпитаче   

Облачак 
Партнерство  
са родитељима  
кроз  спортске 
и  глумачке 
манифестације  

Добродошлица 
малишанима, 
Тркалиште,  
Сајам  здраве  
хране у вртићу, 
Сајам  
проналазака, 
Тротинетијада, 
Карневал  цвећа,  
Игре  без 
граница  

Отворена  
врата,  
индивидуални 
разговори, род.  
састанци, 
темтски-
групни-
едукативни, 
ствараонице  
средстава, 
укључивање  
Савета 
родитеља у 
припрему и 
реализацију 
манифестација 
у вртићу  
 

Многобројна  
средства, воће  
поврће, лутке,  
богаћење  
центара   
направљеним  
средствима, 
панои за сваку 
од 
манифестација  

Умећа шивења,  
спортски  и 
глумачки 
афинитети,  
вођење и 
анимација  
програма 
манифестација  

Дуга  
Парнерство са 
родитељима у  
осмишљавању 
ЧУДА , 
МАГИЈЕ И 
ЧАРОЛИЈА 
као   
подстицаја за 
стваралаштво  
креативност и  
оргиналност  

Чуда  - 
стваралаштво 
деце  на 
необичан  начин  
уз подршку  
родитеља;  
Магија музике и 
речи -Концерт 
музичких  
садржаја и 
песничко  
поподне; 
Чаролија- 
прослава 35  
година Дуге уз 
игре за децу и 
родитеље  
 

Едукативне  
радионице за 
родитеље о 
подршци  у 
стваралаштву  
деце, тимови  
родитеља и 
васпитача за 
сваки од 
подстицаја, 
пробе  и 
договори  
извођача 
родитеља  са  
васпитачима  

Продукти  
стваралаштва, 
видео записи, 
центри  у 
ходницима, 
опремање  
дворишта 

Умећа 
организовања  
кроз задужења  
у тимовима,  
креативни  
потецијали 
родитеља и 
васпитача   

Лавић  
Парнерство 
васпитача  са 
родитељима  у 
непосредним  
активностима 
са децом  

Остварене 
активности: 
Тегла пуна 
љубави, Ретко 
јужно воће, 
Учитељско 
насеље, 
Скокотека  

Родитељски  
састанци, 
интерактивне  
табле, радне  
акције за 
уређење  
дворишта, 
креативне 

Албуми, 
очигледна  
средства, 
центри у 
вртићу – бакина 
кухиња,  
градилиште и 
спортски  

Добро  
познавање   
деце у погледу  
афинитета и  
потреба, 
упорност, 
енергичност  и 
креативност  
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радионице ...  полигон  у 
дворишту  

васпитача,  
комуникатвнос
т и отвореност  
у сарадњи са 
родитељима  
 

Наша Бајка  
Партнерство са 
родитељима у 
остваривању 
в.о. рада 

Упознавање  
родитеља  са 
стилом  
инклузивне  
праксе  у вртићу, 
уважавање  
потреба свих, 
стварање 
инклузивног  
социјалног  
контекста  

Тимови за 
планирање са 
родитељима, 
Отворена  
врата  на 
иницијативу 
родитеља, 
Презентовање  
в.о. рада  са 
родитељима, 
повећање 
укљученост за 
15 посто  

Кооперативне  
игре  ПУ 
Врачар и израда 
средства  са 
родитељима   

Већа  
ангажованост  
родитеља-
занимања, 
сарадња са  
јаслама Славуја 
и орјентација 
следећег плана  
ка томе   

Маштарије 
Партнерство  
деце 
различитог 
узраста кроз   
тему 
„Упознајмо  
Европу“  

Активности  за 
упознавање  
различитих  
земаља  

Интеракција  
међу групама  
кроз  
презентације  
кола, песама... 
сарадња са 
музичком  
школом, 
позориштем  
Вук, Омница  

Стварање  
нових  центара- 
са путовања и  
израда плаката 
о земљама  

Укључивање   
потенцијала 
родитеља, кроз   
брошуре, 
искуства са 
путовања, 
рецепте...  

Зека   
Партнерство  
са родитељима 
кроз 
сензоперцепти
вне  
активности  

Многобројне  
активности са  
родитељима у 
оквиру група и 
на нивоу вртића 
– полигон, 
олимпијада, 
Зекине игре  

Родитељи као  
организатори  
игара и 
активности,  
непосредно 
укључивање  
чланова Савета  
родитеља у 
акциони план 
вртића  

Сензоперцепти
вна средства за  
различите  
сензоперцептив
не активности   
центри у 
собама и холу 
вртића  

Креативни и 
стваралачки  
потенцијали  
васпитача и 
родитеља, 
фотографија   

Сунчица  
Јачење 
партнерства 
између соц. 
окружења и 
вртића  

Интеграција   
јасле-вртић, 
међугрупна 
интеграција, 
замена групних  
соба  

Радионице , 
родитељ-гост,  
играонице, 
приредбе, 
нтерактивни  
цетар за 
родитеље  

Повртњак  у 
вртићу,  
Едукатвни 
панои и 
дидактичка  
средства, 
костими, а 
посебно Кувар  
здраве хране, 
Традиција и у 
шетњи кроз  
Београд  

Вође 
партнерских  
група, 
креативност у 
уређењу 
средине и 
изради 
средстава  

Славуј  Активности  са Родитељски  Морски свет, Лични 
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Развијање  
партнерских  
односа 
васпитача 
вртића Славуј 
и Наша Бајка  
кроз 
активности  
везане за  
прелазак деце 
из вртића у 
вртић  

децом и 
родитељима у 
вртићу Славуј 
Активности са 
децом и 
родитељима у 
вртићу Наша 
Бајка  

састанци, 
анкете, 
креативне 
радионице, 
кућни викенд  
задаци, 
инструктивни  
рад са стр. 
сарадницима, 
игре без 
граница 
родитељима  
вртића Славуј  
и Наша бајка  

сензоперцептив
на средства.  
Опрема за 
драматизацију 
Три  прасета  

афинитети и 
склоности, 
тимски рад, 
флексибилност, 
организација, 
толеранција 
 

Колибри  
Унапређивање  
међусобне 
комуникације у 
изграђивању  
партнерских  
односа  
запослених  

Јачање тимског  
рада, формирање  
мини тимова, 
унапређивање 
комуникације са 
родитељима и 
децом. 
Обележавање  
важних догађаја 
у животу  
запослених  

Кратка  
размена 
информација, 
тим за 
професионалн
у  подршку,  
интерне  
радионице и 
разговараонице 
са стручном  
службом  

Формирање  
фундуса  
стручног  
материјала, 
интерективни  
пано – дрво  
живота   

Ослањање на 
сопствене  
способности,  
кооперација,  
лични 
афинитети и 
склоности у 
раду тимова  

Зора  
Изграђивање 
партнерства  
васпитача кроз 
практичну 
разраду  
Акционог 
плана од 
предходне 
године  

Разговараонице   
васпитача, 
састанци са стр. 
сарадницима , 
Упознавање са 
Акционим  
планом, 
Активности  
примене скала  
процене  

Редовни 
састанци са  
дискусијом и 
самовредновањ
ем    

Упитници за 
родитеље, 
документ-
праћење развоја 
и напредовања 
деце, измене  
скала процене 
за децу од 6-7 
година, израда  
записника  

Критичка 
дискусија, 
знања 
дефектолога,  
добро  
организована 
интеграција 
деце 
различитих  
способности, 
тимски рад 

Маслачак  
Партнерство са 
родитељима у 
остваривању  
програма 
Самопоштовањ
е 

 

Коришћење  
технике  грозд за  
укључивање  
родитеља у 
планирање  

 

Родитељски 
састанци, 
креативне  
радионице, 
викед задаци, 
свакодневна 
разрада 
информација  

 

Информативни 
и интерактивни  
панои 

 

Искуство  
васпитача и 
познавање  
потреба и 
могућности  
деце  

 

Жубор  
Партнерство  
деце  
различитих  
група  

Радионце са 
децом на нивоу  
вртића, 
разноврсне игре 
и активности  на 
принципима 

Кроз идејне 
ствараонице 
васпитача – о 
ликовној, 
драмској и 
игровној 

Собе вртића –
заједнички 
центри / хол-
физичко / за 
сваки центар – 
одговарајућа 

Креативност, 
професионализ
ам, отвореност  
у размени са  
стручним 
сарадницима, 
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интегрисаног и 
кооперативног  
учења, 
организовање  
простора за 
радионице  

радионици; 
Учешће 
родитеља у 
опремању 
радионица и 
избор   
садржаја-тема  

средства / 
лутке, 
позорница, 
стрипови ... /  

афинитети  
према 
радионицама  

Звончица  
Партнерство  
са родитељима 
кроз заједничке 
активности на 
нивоу вртића  

Организоване 
игре и 
активности за 
децу и родитеље 
– Кроз  булеваре  
и улице 
(просторе  
вртића), зимске 
игре, представе 
са родитељима и 
спортског дана 
вртића  

Родитељ  
учесник у 
игри, 
активностима 
планирања и 
припреме  
активности на 
нивоу вртића, 
креативне 
радионице  

Адаптација  
простора у 
вртићу за игре 
и активности, 
опрема и 
реквизити за 
игре (костими, 
путокази, мапе, 
беџеви...)  

Вештине са  
семинара и 
актива, идеје, 
праћење 
интересовања  
деце, музичке, 
драмске и 
спортске  
наклоности  

Весељко  
Јачење 
партнерства са 
родитељима  
кроз еколошке 
активности  

Низ   активности 
на нивоу вртића 
са родитељима - 
зимски  
спортски дан, 
дан воде-
експерименти, 
еко дан, птице и 
бубе, дан 
чистоће  

Такмичења, 
заједнички, 
експерименти, 
припрема и 
планирање  
активности  

Средства за 
игре, панои и 
панфлети   за 
сваку од акција, 
појилице за 
птице, еко  
башта, фото  
албуми, 
уређење  
дворишта  

Афинитети  
родитеља за  
баштованство, 
занати, 
организационе 
способности  
васпитача  

Звездица  
Развијање 
партнерства  
васпитача у 
организовању  
екстерних  
центара у 
вртићу  

Активности у 
планирању и 
изради  
екстерних 
центара, 
праћењу 
примене у 
пракси  рада са 
децом и 
родитељима и 
евалуацији  на  
састанцима  
васпитача  

Тимови 
васпитача, 
креативне  
радионице и 
ствараонице  

Направљени су, 
саобрађајни и 
сезоперцептивн
и  центар, 
обогаћени – 
центар улога, 
центар за 
физико  и 
музичко, 
израђена 
вртешка-
сликовница са 
садржајима 
рада сваке 
групе, 
интерактивне 
табле...  

Добра 
организација  
учесника, 
отвореност и 
спремност за 
новине 

Дечији центар  
Звездани Гај 
Развијање 
партнерства са 
родитељима 
кроз јачање  

Прикази  
активности  
родитељима, 
занимања- 
учешће 
родитеља у 

Дијалошке 
разговараонице
, едукативне и 
креативне  
радионице, 
интерактивне 

Костими, 
униформе  за 
различита  
занимања, нови  
центри – 
занатски, 

Креативност 
кооперација  
учесника  
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дечијег  
самопоштовањ
а и 
самопоуздања  

активностима  табле  глумилиште  

Драгуљче  
Партнерство са    
родитељима  у 
истраживачким 
играма и 
активностима 

Приказ  
истраживачких  
игра, 
организација  
сајма науке    

Рад тимова, за 
планирање уз  
учешће 
родитеља и  
савета  
родитеља, 
сарадња са 
институцијама 
лок. окружења  

Центри  за 
истраживачке  
игре, 
позориште  
сенки, 
чарапино  
позориште,  
библиотека 
Драгуљче... 
средства за  
различите  
истраживачке  
игре, 
структуирање  
дворишта 
 

Сналажљивост,  
маштовитост, 
креативност,  
тимски рад, 
толеранција,  
колегијалност, 
тимски дух  

Дечји Луг 
Партенрство са 
родитељима и 
локалном 
заједницом у 
оквиру тема: 
саобраћај, 
здрава храна и 
историја плеса 

Предавање 
представника 
МУП-а на тему 
саобраћаја, 
спротски 
полигони у 
дворишту, 
прикази 
презентација,  
филмова 

Родитељи су 
укључени као 
партнери у 
оргнизацији и 
релизацији 
активности и 
успостављању 
сарадње са 
локалном 
заједницом 

Полигон, 
предавања, 
плесне 
активости... 

Добра 
организација 
учесника, 
колегијалност  

Сунце 
Паретнерство 
родитеља и 
деце кроз 
укључивање 
породице у 
живот вртића 
 

Израда портрета, 
цртежа, 
организовање и 
реализација 
радионица и 
изложби, хора 

Родитељи су 
укључени у 
формирање 
тимова, израду 
различитих 
продуката на 
радионицама 

Заједнички хор 
са бакама и 
декама, 
различити 
ликовни 
продукти  и 
заједничке 
изложбе, макете 

Креативност, 
добра 
координација 
учесника 

Змајчић 
Партнерство 
кроз пројектне 
активности 
 

Организовање 
ликовног 
конкурса са 
родитељима 
(двориште 
вртића по нашој 
мери). Карневал 
цвећа. 
Уређивање 
дворишта  

Заједничке 
активности са 
родитељима у 
акцијама 
уређења 
дворишта и 
игара у 
дворишту 

Полигон у 
дворишту,  
заједничке 
игре, „Ланетова 
башта“ 

Организовање, 
кординација, 
сарадљивост 

Лане 
Партнерство са 
родитељима 
кроз 

Прикупљање 
материјала, 
осмишљавање 
брзалица, 

Родитељ  
учесник  у 
прикупљању,  
материјала, 

Израђени  
сликовни 
приказа прича 
од различитих 

Креативност 
(осмишљавање, 
осликавање), 
координација 



21 
 

подстицање 
говорног 
стваралаштва 
код деце 

активности, 
викенд задаци, 
реализација игри 

изарди 
средстава, 
учесник у 
игри, 
активностима 
планирања и 
инцијатор у 
погледу давања 
идеја за израду 
дидактичког 
средства   

материјала.  
Израђене 
брзалице  у 
форми 
различитих 
играчака, 
форми, од 
различитих 
материјала 
Формиран 
језички центар 
у холу 

учесника 

Звездани Гај 
Партенрство са 
родитељима у 
планирању и 
еколошким 
активностима 

Израда паноа, 
асоцирање, 
заједничко 
планирање 

Родитељ као 
учесник у 
радионицама; 
планирању на 
основу 
асоцијација 

ВО планови 
израђени са 
децом и 
родитељима, 
Дечји радови и 
искази 
родитеља, 
Интерактивни 
панои 

Флескибилност 
систематичност 
добра 
координација 

Плави Чуперак  
 
 

Уређење 
дворишта, 
израда дрвених 
фигура, 
организација 
спортског дана, 
размена идеја у 
свим васпитним 
групама, 
путујућа лутка, 
истраживачке 
активности... 

Родитељ је као 
партнер 
укључен у 
више велики 
број 
активности као 
организатор, 
као учесник у 
радионицама и 
манифестација
ма 

Дрвене фигуре, 
музички 
инструменти, 
заједничке 
спортске 
активности... 

Креативност, 
ентузијазам 

 
 
 

РАЗВИЈАЊЕ ИНКЛУЗИВНОГ ПРИСТУПА У РАДУ НА НИВОУ УСТАНОВЕ 
  
 
  У циљу унапређивања квалитета васпитно образовног рада са децом из 
осетљивих група, спрам стандарда квалтета рада предшколских установа, систематично 
су спровођене активности и реализовани задаци дати Развојним планом, Акционим 
планом и Годишњим планом Установе, акционим плановима вртића, као и 
Акционим планом за унапређивање рада са децом са сметњама у развоју ПУ Звездара 
у оквиру пројекта Уницефа. Основно је грађење атмосфере добродошлице за сву децу, 
развијање толеранције на различитости као и стварање услова и проналажење начина   
за рано и адекватно укључивање деце са сметњама у развоју у васпитно образовни 
сиситем, као и спровођење мера ране интервенције и подршке деци и породици. 
 Посебан акценат у  развијању квалитета во рада са свом децом, на нивоу целе 
установе се односи на унапређивање процеса планирања и евидентирања као и на  
индивидуализован приступ у раду са свом децом.   
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Пројекат: Подршка унапређивању квалитета васпитно-образовног рада са децом са 
сметњама у развоју  

- Пројекат је део пакета подршке спровођењу Стратегије за унапређивање 
образовања до 2020.г. 

- Друга година реализације на нивоу установе 

Чланови тима 
          Пројектни тим: чланови Стручног тима за инклузивно образовање ПУ „Звездара“, 
чланови пројектног тима УНИЦЕФ, МНП Србије, координатор пројектних активности на 
нивоу установе Драгана Стојановић психолог. 
Садржаји рада 
ПУ „Звездара“ је једна од три партнерске установе, поред ПУ„11.април“ Нови Београд и 
Сремска Митровица. 
На основу постојећих анализа о квалитету инклузивности и васпитно-образовног рада са 
децом са сметњама у развоју и инвалидитетом у ПУ, примера добре праксе из других 
земаља и искустава у унапређењу инклузивне праксе три ПУ из пројекта, биће 
припремљене препоруке за унапређивање квалитета подршке и укључености деце са 
сметњама у ПВО. 
Очекивани резултат: Унапређен квалитет инклузивног предшколског васпитања и 
образовања у три ПУ. 
 
Реализоване активности: 
 
- три целодневна састанка пројектног тима: 30.8.,31.10. и 19.1.2018.г.  
- на конеферецији УНИЦЕФ-а и Владе Р Србије: „Важно је улагање у рани развој детета“, 
представљена је инклузивна пракса ПУ Звездаре: директор Снежана Перовић, 28.09.2017. 
- посета делегације УНИЦЕФ-а вртићу Наша Бајка, присуствовање организованим 
активностима у групама вртића, 29.09.2017. 
- израда инструмената за анализу стања, праћење прогреса на нивоу установе и евалуацијa 
- менторска подршка (анализа стања, израда акционог плана на нивоу установе, 
реализација, праћење и евалуација активности из акционог плана) 
- израда 6 педагошких профила, индивидуализованих мера подршке и планова 
прилагођавања активности, ревизија, корекција 
- три дводневне обуке на тему инклузивног образовања и васпитања за васпитаче и стручне 
сараднике: „Васпитач као носилац квалитетног образовања за сву децу“, Шабац 02. и  
03.12.2017; „Развијање компетенција за комуникацију са родитељима деце са сметњама у 
развоју“ и „Рефлексивни практичар“ (кројене обуке), 24. и 25.4.2018. и 8.5.2018.г. Звончица 
-  акциона истраживања и набавка дидактичког материјала (за вртиће Наша бајка, Чигра и 
Зора, у вредности 300.000 дин) 
-  Обука проф.др Нирване Пиштољевић, два модула, Научно засноване методе рада са 
децом са развојним потешкоћама,Тренинг програм Basic 1 i 2,  19. до 21.априла и 10. до 13. 
маја, Београд (Драгана Стојановић, Милана Јеловац, Драгиња Зупанц), примена Водича за 
процену раног развоја, 0-3 и 3-7 година и израда планова подршке и стимулације, за 4 деце 
-  Програм „Васпитач као носилац квалитетног образовања за сву децу“, тренинг за 
водитеље програма (Драгана Стојановић и Драгиња Зупанц), 25.11.2017. 
- Програм Васпитач као носилац квалитетног образовања за сву децу, ПУ 
„Звездара“ домаћин обуке за две групе учесника-практичара, чланова мреже подршке 
инклузивном образовању Србије (један од реализатора семинара Драгана Стојановић), 19. 
и 20. март 2018.г. 
- Конгрес предшколских радника, Златибор 2. и 3. март 2018.год, референт Драгана 
Стојановић, презентација рада „Стратегија развоја инклузивне праксе у ПУ „Звездара“ 
- Прикупљање примера добре праксе у раду са децом са сметњама у развоју 
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- Посета делегације Белгије и УНИЦЕФ-а, вртићима у којима су развојне групе, Чигра, 
Наша бајка и Зора и састанак са директором и стручним сарадницима, Дуга, новембар 
2018.г. 
- Израда Акционог плана на нивоу Установе за унапређивање рада са децом са сметњама у 
развоју, у сегменту стручног усавршавања односно хоризонталног учења на нивоу 
установе, 29.12.2017.г.Сунчица 
 
Од планираних активности из  Акционог плана, реализовано: 

- Припрема и реализација 6 актива за в.о. кадар, на три пункта у Установи, радионице 
из програма „Васпитач као носилац квалитетног образовања за све“, реализатори 
учесници семинара у Шапцу:  Звездани гај, Бубамара и Чигра, март 2018. 

- Инклузивно образовање и ИОП семинар, Драгана Стојановић, 28.3.2018.г., Звездани 
гај и Сунце 

- Партнерска група, Инклузивно образовање, водитељ Љиљана Бајић, дефектолог, 
Наша бајка- 4 састанка 

- Стимулација раног развоја говора – Покрет, ритам, говор – сви вртићи, логопеди 
установе 

- Тимови на нивоу свих вртића са стручним сарадницима: Анализа педагошке 
документације, фокус на планирању и индивидуализацији рада, праћењу дечјег 
напретка, структури дечјег портфолија 

- Реализација радионица толеранције на различитости са децом, у свим васпитним 
групама из различитих програма (тимови са стручним сарадницима: педагошко 
инструктивни рад , дати материјали за рад) 

- Реализација радионица толеранције на различитости са децом и родитељима: 
Интерактивни пано – Шта је толеранција – Бубамара; Ускршња радионица, родитељ 
са другим дететом – Жубор; Прихватање различитости, обуци моје чарапице, 
Драгуљче; Самопоштовање – Звездица; Пријатељу на дар, Весели карневал, 
Родитељи деци, Звончица; Са децом око света – Зека; Моја породица – Славуј; Са 
децом око света – Маштарије; Ти и ја – емпатија, Недеља толеранције – Тајни 
пријатељ, Један и један су два и тада ниси сам – Наша бајка, Време је за љубав – 
Наша бајка; Ускршња радионица–сви заједно – Зора; Самопоштовање – Маслачак; 
Кошутарије – Кошута; Скочи, један, два, мама, тата и ја – Сунце; Суперпомагачи – 
брига о другом – Змајчић.  

 
Очекиван резултат пројекта: Документовани и у стручној јавности презентовани модели 
организације квалитетне инклузивне праксе (Приручник и Стручно упутство за развој 
инклузије у ПВО, креирање предлога националне обуке за ПУ, завршна стручна 
конференција). 
 

 
 
 
 
Рад са децом у развојним групама 
 

У оквиру Предшколске Установе „Звездара“ функционишу 4 развојне групе у 
саставу вртића „Чигра“ (2 групе); „Наша бајка“ (1) и „Зора“ (1). Укупно је било 
уписано 29 деце. Двоје деце имају пратиоца (Зора и Наша бајка). Током прошле године 
упис деце је текао током целе године. Посебно треба истаћи да модел функционисања 
развојних група ПУ „Звездара“ подразумева: а) просторну и програмску 
интегрисаност са васпитним групама вртића; б) вртић и вршњачка група су 
природни амбијент за подстицање свих аспеката развоја. Током протекле школске 
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године и даље је унапређивано двосмерно функционисање развојних група: 
укључивање деце из развојних група у вршњачке групе уз и без асистенције 
дефектолога и заједничке активности деце вртића у простору развојних група, као и 
асистенција дефектолога васпитачима и деци са сметњама у вршњачким групама вртића 
у чијем склопу су развојне групе. Такође, у оквиру пројектних активности, посебан 
акценат је био на планирању свакодневног укључивања деце из развојних група у 
редовне, формирању тимова за свако дете, прилагођавању активности потребама и 
могућностима деце из развојних група, систематичном праћењу и бележењу плана и 
реализације активности (сваки вртић је проналазио своје, специфичне начине 
планирања и евидентирања). 
 

 

Планирање и 
реализација 

васпитно 
образовног 

рада 
 

Планирање васпитно образовног рада је тематско, месечно или 
квартално у свим развојним групама, на нивоу вртића (тим за 
планирање васпитачи – дефектолози), на основу кога се прави план 
групе, а садржаји су интегрисани у појединачни ИОП. Специфичности 
које свака развојна група поседује спрам вртића и програмске 
орјентације у чијем је саставу, одређују план и реализацију в.о. рада.  
Треба истаћи да је смернице за рад дао садржај акционог плана на 
нивоу вртића (од давања идеја, избора, постављања циљева, 
реализације акција на нивоу вртића). 
Вртић „Наша бајка“ – недељни оквирни план в.о. рада приказан је 
табеларно са темом, планираним активностима у  вршњачким групама, 
и у простору развојне групе. 
Садржаји васпитно образовног рада везани су за програмску 
орјентацију вртића ДВПЦ: Толеранција на различитости, «Подстицање 
дечјег самопоштовања» и «Нови пријатељ». 
Планирани су садржаји, коришћењем примера позитивне праксе из 
књиге «Сензорна интеграција», јер структура групе је таква да већина 
деце има сметње сензорне интеграције. Простор је структуиран по 
центрима интересовања. 
Вртић „Зора“ – планирање в.о. рада на нивоу вртића спроводило се 
тимски, квартално (у тиму су по један васпитач из групе и један 
дефектолог, за свако дете), и у складу са тим планирање в.о. на нивоу 
сваке појединачне групе, једном недељно. Тим за подршку деци са 
сметњама израђује недељни план активности (план и распоред 
активности бележи се табеларно за сваку групу и дан у недељи. 
Свакодневно вођење документације о боравку деце из развојних група  
у вршњачким и вршњачких у развојној групи. Искорак за ову годину: 
осмишљене су нове табеле за свакодневно бележење активности 
појединачно за свако дете у циљу повезивања званичног документа 
ИОП-а са местом реализације активности. Посебно треба нагласити 
учешће дефектолога у изради акционог плана: подручје праћење 
напредовања деце, дефинисање јединствене документације на нивоу 
вртића, ради планирања в.о.рада, спрам способности и потенцијала 
сваког детета и квалитетнијег извештавања  родитеља о дететовом 
функционисању. Посебан акценат у раду ове године је био на 
утимљавању новог кадра и трагању за добрим решењима при 
планирању, односно свакодневном прилагођавању активности за децу 
са сметњама у развоју и евидентирање. У току ове школске године је 
имплементиран и јединствен документ-скала за праћење дечјег развоја 
и упитник за родитеље. 
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Генерално, рад се одвијао у отежавајућим условима, с обзиром на 
велики број деце и њихову узрасну и здравствену структуру (деца преко 
10 година, церебрална парализа, ментална ретардација). 
Вртић „Чигра“ – планирање на нивоу група вртића и развојне групе 
(тим за планирање, васпитачи-дефектолози), а садржаји су 
имплементирани у појединачни ИОП деце која се укључују у вршњачку 
групу. Искорак у пракси: тематски месечни планови на нивоу вртића, 
учешће у изради акционог плана – план заједничких акција реализације  
садржаја на нивоу вртића. Неке од заједничких тема су биле: Поново 
заједно, Све око мене, мења се, Зимске чаролије, Дечје враголије, Било 
би добро да..., Сунце греје, све се смеје... Деца из развојних група су 
свакодневно уз асистенцију дефектолога, по израђеном плану боравила 
у активностима у редовним групама. Интензивирана је сарадња 
васпитача и дефектолога. Такође су проналажени различити начини за 
планирање дневних активности као и за евиденцију активности у 
редовним групама и у простору развојних група. Посебно мотивационо 
и покретечки, у овој школској години, за дефектологе и васпитаче је 
била интензивнија едукација и укљученост самих дефектолога и 
васпитача у едукацију во кадра на нивоу установе. Реализоване су 
активности из програма «Подстицање дечјег самопоштовања». 

Сарадња са   
породицом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
У свим развојним групама сарадња са породицом је  планирна  и 
реализована   спрам акција на нивоу вртића и групе: 
-  за свако дете - родитељ је укључен у адаптацију у вршњачкој групи  
- родитељ стиче увид у индивудуално корективни рад дефектолога 
непосреденим присуством у групи и увид у потребе и напредовање свог 
детета 
- путем „кућних радионица-задатака“ усаглашаван је контекст вртића и 
породице као суштинска подршка дечјем развоју,нпр. «Породични 
споменар, Моје тело,Породична фотографија,Породично стабло-Наша 
бајка» 
- организовани су општи и групни родитељски састанци 
- креативне радионице на нивоу вртића; јесења, новогодишња, 
ускршња, „Дечја недеља“ и спрам програмске орјентације вртића , нпр. 
израда личне карте групе, Недеља толеранције - «Наша бајка» 
- едукативне радионице са децом из целог вртића  , нпр.Хемијски 
експерименти,  реализовала мајка детета из развојне групе («Зора») 
- дан отворених врата 
- упис и саветодавни рад са родитељима -стручни сарадник 
- родитељски састанак, презентација школе «Душан Дугалић» у сва три 
објекта 

Сарадња са 
локалном 

заједницом 

 
-посета представника НО «Дечје срце» 
-посета белгијске делегације и УНИЦЕФ-а, у сва три вртића 
- посета директора предшколске установе из Сјенице вртићу «Наша 
бајка» 
- двонедељна пракса студента ФАСПЕР-а, вртић «Наша бајка» 
- излет у Бабину реку, вртић «Наша бајка» 
 

Стручно 
усавршавање 

 
- Активи дефектолога на нивоу установе-2 
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дефектолога - Активи дефектолога на нивоу града 
- Олигосекција 
- Дефектолози су били укључени у све наведене облике стручног 

усавршавања у оквиру Пројекта Уницефа за унапређење 
инклузивног образовања (радне групе, акредитовани семинар, 
кројене обуке, Нирвана Пиштољевић) као и у све облике интерног 
стручног усавршавања (активи, већа, радне групе, тимови, семинар, 
партнерске групе) 

- Предавање „Аутизам и здравље“ 
- Семинар „Практичне интервенције у раду са децом са аутизмом-

европски модел 
- Дефектолог је члан Стручног тима за инклузивно образовање ПУ 

„Звездара“ и присуствовао је свим састанцима 
- Дефектолози су заједно са стручним сарадницима и васпитачима 

реализовали активе за во кадар на нивоу целе установе (6 актива – 
примена радионица из програма „Васпитач као носилац 
квалитетног образовања за сву децу“)  

 
Рад са децом са сметњама у развоју у редовним групама 

 
 

Посматрање, 
праћење, 

индивидуализован 
приступ у васпитно 

образовном раду 

 
Током целе године је: 
- систематично рађено на развијању инклузивног приступа у 
раду: добродошлица за сву децу и родитеље (почев од уписа и 
улазног упознавања и интервјуа, преко родитељских састанака 
добородошлице,  адаптације са родитељима у васпитној групи, 
посматрање, праћење и детектовање деце са сметњама у 
функционисању, индивидуализовани планови подршке, 
прилагођавање активности на дневном нивоу за дете са сметњама 
у развоју, стручна подршка и помоћ родитељима).   
- систематично је рађено на развијању индивидуализованог 
приступа васпитача у раду са свом децом, као базичне 
претпоставке квалитетног образовања (тимови на нивоу објеката 
са стручним сарадницима и свакодневни инструктивно-
педагошки рад стручних сарадника са в.о. кадром) 
- систематично је рађено на индивидуализованом приступу у 
раду са родитељима, на сензибилизацији и саветовању родитеља 
(педагошко-инструктивни рад стручних сарадника са в.о. 
кадром , као и стручни сарадник као модел за рад васпитачима) 
- за 57. деце је урађен педагошки профил и план активности по 
областима развоја (тим за подршку на нивоу вртића: васпитачи, 
стручни сардници, родитељи). На основу сугестија пројектног 
тима, унапређена је израда планова индивидуализације, као и 
бележење 
- ни за једно дете  са сметњама у развоју није рађен ИОП 
- израђивани су извештаји за родитеље о развоју и напредовању 
- едуковано је в.о. особље за вођење евиденције о 
индивидуализацији, израду педагошких профила, ИОП-а и плана 
индивидуализованих мера 
- едукован је в.о. кадар, кроз тимове са стручним сарадницима, о 
вођењу квалитетнијег дечјег портфолија (као и групних и 
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васпитачких) 
- континуирано је рађено на структуирању подстицајне средине 
за развој (физичке и социјалне) као основног предуслова 
индивидуализованог приступа у раду (рад у мањим групама, 
структуирање центара интересовања, богатство садржаја и 
материјала, неструктуирани материјали, интеракције, 
истраживачки приступ, кретање, доступност, партнерство у 
односима) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рад  са децом  у болничким  групама 
 
 
Рад васпитача у болничким групама организован је у оквиру: 
 

1. Центра за радну дијагностику и терапију деце са оштећењем слуха „Дечја 
Кућа“  КБЦ Звездара 

2. У оквирима Института за педијатрију Др Олга Поповић Дедијер 
 
У болничким групама ПУ „Звездаре“ при поменутим здравственим установама ради пет 
васпитача. 
 

1. Рад у болничким групама на  педијатријској клиници  Др Олга Поповић Дедијер: 
извештај за радну  2017/2018.год. 

 
Број  уписане деце: од 1.09.2017. до јуна 2018. укупно је хоспитализовано 1.879 деце, у 
пратњи 1.802 родитеља. 
 
Придржавајући се основних принципа рада и задатака васпитно-образовног рада са 
децом на болничком лечењу, васпитачи су пре свега настојали да у свом раду пруже 
деци и родитељима подршку – да олакшају деци да прихвате болничку средину, 
тренутна ограничења, и да ублаже стрепњу и неизвесност код деце и родитеља.  
 

Облици рада 
и средина за 
развој 

 
Рад се одвија у болничким собама, тако да је рад са децом углавном 
индивидуалан, или у малим групама, на нивоу собе. У рад са децом 
васпитач настоји да укључи и родитеље. Игарчке и материјали за рад 
доносе се у болничку собу, користе се све док дете показује 
интересовање. Деца радове углавном носе кући, а од радова који 
остају на одељењу формира се месечни портфолио групе/одељења.  У 
погледу квалитета социјалне средине за развој, тешкоћу предствања 
забрана посета деци, због епидемије морбила, која је била на снази 
током целе године. Васпитачи су у свом раду настојали на успоставе 
квалитетне сарадничке односе са родитељима и здравстеним 
раадницима. 
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Планирање 
рада 

 
Oдвија се на дневном нивоу у скаду са месечним планом. Води се 
рачуна да подједнако буду заступљене све методике, при чему је 
акценат у раду био на истраживачким, изражајно стваралачким и 
друштвеним и животнопратичним активностима. Садржаји се активно 
прилагођавају узрасту и здравственом статусу детета. Води се рачуна 
да се дневне активности осмисле тако да се новопримљена деце 
укључе у групу. У редовном раду васпитачи организују и обележавају 
дечје рођедане и празнике уз укључивање мајки пратиља и 
медицинског особља. Ове године организоване су и разговараонице са 
родитељима у оквиру партнерских група. 
 

 
 

2. Рад  васпитача у болничким групама Центра за радну дијагностику и терапију 
деце са оштећењима слуха „Дечја Кућа“ КБЦ Звездара 

 
 У оквиру овог одељења васпитачи раде са децом која имају оштећења слуха 
различитог степена, са децом која имају говорне тешкоће, као и са децом код које је 
оштећења слуха удружено са другим тешкоћама.  
Ове школске године радом у болничким групама овог одељења обухваћено је 160 деце, 
узраста од 17 месеци до поласка у школу. У вртић се укључују и деца која су на 
стационарном лечењу.  
Основци циљ: стимулација дететовог развоја кроз игролике активности по центрима 
интересовања у вртићкој соби.  
По доласку у Центар деца се укључују у процес дијагностике и рехабилитације. Након 
периода адаптације, у оквиру рехабилитације, дете се укључује у вртић. Путем 
стимулације говорно језичког, социо емотивног, моторичког и когнитивог разовја дете 
се припрема да се  укључи у своју животну средину и редовни вртићки рад.  
 
 

Планирање, 
облици рада,  

средина за 
развој 

 

 
Индивидуални рад са децом одвија се по индивидуалним програмима 
које израђују психолог и дефектолог одељења уз разгвооре и 
консултације са васпитачима. Дете је тимски праћено. На основу 
смерница психолога и дефектолога васпитачи пишу месечне планове. 
Планови се ревидирају на основу праћења напредка детета. 
 
Рехабилитација детета у вртићу спроводи се просечно 2-3 пута 
недељно, након завршеног третмана код психолога или дефектолога. 
Када се деца адаптирају бораве без присутва родитеља 30 – 45 минута. 
Са децом се ради индивидуално, али када има могућности организују 
се активности са већем бројем деце и подстиче се социјализација и 
коришћење спонтаног говора. Сарадња са породицом одвија се 
свакодневно приликом одласка детеа из вртићког простора. 
 
Деца која су на стационарном лечењу из целе Србије у трајању од 5 до 
10 дана,  укључена у вртић оквирно 4-5 пута годишње.  
 
Групни облик рада: Два пута недељно организује се групни рад. 
Уторком се ради са групом деце старијег узраста која имају тешкоће у 
говором развоју, а средом се ради са гупом деце са кохлеарним 
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имплантатом. У групни рад су укључена деца из Београда и 
непосредне околине.  
 

 
Васпитачи болничких група ПУ „Звездаре“ укључени су у Републички актив васпитача 
болничких група Србије, ове године учествовали су на активу у организацији Савског 
венца – „Израда и припрема дидактичких средстава у васпитним болничким групама”. 
Специфичност у овогодишњем раду свих болничких група је организација и 
реализација партнерских група са родитељима чија су деца стационирана на болничком 
лечеру. 

 
 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ДИВЕРСИФИКОВАНЕ ПРОГРАМЕ 
 
 
У оквиру пројекта „Иницијатива за подршку развоју и учењу ромске деце раног 

узраста у Србији“ израђен је Акциони план за диверсификоване програме, којим је 
предвиђено остваривање два основна циља: 
 
1. Повећати обухват деце из ромске популације која нису у васпитно- образовном 

систему узраста од 3 до 5,5 година, и остале деце тог узраста која су ван система 
 

Очекивани резултати: 
1.1.Програм за упис деце има податке о ромској деци и осталој деци узраста од 3 

до 5,5 година на територији Звездаре 
1.2.У установи се реализују активности за децу и родитеље кроз различите 

радионице (едукативног, спортског, забавног и уметничког карактера) 
1.3.Запослени су повећали знања и унапредили вештине да препознају и 

одговоре на потребе деце, посебно деце из осетљивих група 
1.4.Развијање и јачање партнерских односа са родитељима (јачање улоге 

родитеља у процесу праћења развоја и напредовања детета) 
 

2. Унапређивање сарадње са основним школама везано за децу из осетљивих група 
 
Очекивани резултати: 
1.1.Остварена планска систематична сарадња предшколске установе и основне 

школе у припремању деце и родитеља за полазак у школу 
1.2.Усклађена средина за учење школе и вртића  
1.3.Остварен индивидуализован приступ детету и породици 
 
 

УПИСНА ПОЛИТИКА 
 
Школске 2017/18. године је уписано укупно 68-оро деце ромске националности, 

у следећим групама: 
• Јасле: 3 деце 
• Полудневни 3-5,5 год: 15 деце 
• Целодневни 3-5,5 год: 8 деце 
• ППП групе (полудневни): 36деце 
• ППП групе (целодневни): 6 деце 

 



30 
 

Полудневни програми у којима има ромске деце се организују у следећим 
вртићима: Миријево, вртићи „Сунце“ и „Маслачак“, ММЛ вртић „Дечји луг“ при ОШ 
„Десанка Максимовић“ и „Драгојло Дудић“, ВМЛ вртић „Зека“ при ОШ „Владислав 
Петковић Дис“. 

Што се тиче редовности похађања ромске деце у овим групама, деца редовно 
долазе. 
 

 
 
 
 

УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА 
 
Током школске 2016/17. и 2017/18.год. (мај месец) реализоване су менторске 

посете, од стране ЦИП Центра, нашој установи у овој области. Менторска посета је 
обухватила: 
- Посете васпитним групама (ппп и 3-5,5) док су деца у групи, посматрање групе 

током активности  („Маслачак“и „Сунце“) и 
 

- Стручни састанак у трајању од 3 сата (презентације, разговор, размена искустава 
(присусвовали су сви заинтересовани васпитачи) у вртићу „Маслачак“. 

 
 

Акценат је стављен на следеће: 
 

• Подстицајна средину за учење 
 
Креира се средина која подстиче децу на истраживање, коришћење различитих 

начина учења, прихватање различитих стилова учења код деце, присуство разноврсних 
садржаја који су доступни деци, води се рачуна о избору материјала (структуирани и 
неструктуирани), деца могу самостално да бирају, постоје разни визуелни материјали 
који помажу да деца самостално бирају центре, постоје визуелне картице које подстичу 
самосталност и овладавање рутинама у вртићу – дневни распоред, понашање у 
посебном ситуацијама, рутине приликом одлажења напоље или на спавање и сл. 
материјали инспиришу дечју игру и мотивишу интеракцију међу децом, постоје 
елементи породичне културе у групи – језик, музика, омиљене песмице, приче рутине, 
играчке... прате се искуства деце, користе се откривачке методе у учењу, подстиче се 
критичко мишљење код деце, важнији је процес у коме деца уче од резултата, деца се 
уче одговорности у процесу савладавања неких вештина и знања (постоје истакнути 
панои који подстичу децу да преузму одговорност за окружење, свако има неки задатак 
о коме води рачуна), деца усвајају различита правила нпр.применом израђених пазли у 
облику круга (може да има низ као „гусеница“), кроз причање прича на различите 
начине (тиме се укључују сва деца у стварању правила групе, као и могућности мењања 
правила у зависности од различитих ситуација), укључивање родитеља у осмишљавању 
правила за групу (интерактивни панои или израда средстава), користе се зидови у 
функцији учења (видљиво истакнута правила у чијем доношењу су учествовала деца, 
постоје различити панои у висини дечјих очију за излагање дечјих радова, означавање 
правила, праћење ритма дана). 

 
• Планирање усмерено на дете и реализација активности 
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Праћење је процес прикупљања и анализирања прикупљених података на основу 
којих се планирају и подржавају учење и развој детета; деца су активно укључена у 
процес праћења сопственог учења; такође се укључују и родитељи у процес праћења; 
користе се различите методе и начини бележења податка: анегдотска, чек листа, скале 
процене. 

Шта пратимо: средину за учење, активности деце, како се деца осећају у групи 
Укључивање деце у процес планирања: са децом се може разговарати о простору, 

активностима, правилима у групи, рутинама... 
Користе се различите технике: мапирање, цртање, сликање, фотографисање... 
 

• Дечји портфолио 
 

То је основа за упознавање јаких страна детета и његових могућности како би се 
подржали његови „развијајући“ капацитети. 

Садржи: радове деце (цртеже током одређеног временског периода, фотографије, 
видео записе на ЦД-у, улазнице са разних посета, белешке васпитача и чланова 
породице, дечје исказе, осећања, мисли... 

Функције: дете и одрасли заједно прате процес учења и напредовања детета, 
основа је за заједничко планирање активности, основа је за пружање подршке породици 
(посебно деци из осетљивих група), основа је за упознавање детета при преласку са 
једног нивоа образовања на други (план транзиције), укључивањем породице у 
израђивање портфолиа детета подстиче се сарадња. 

Значај портфолиа: за дете (осећа се прихваћено, развија самопоуздање, развија 
одговорност), за породицу (упознаје дете на другачији начин, прати његов развој, 
информише се о напретку, укључује се у активност), за васпитача (боље разуме процес 
учења детета, прати дете у активностима, јача сарадњу са породицом). 

 
 

ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ ПРИ ПРЕЛАСКУ ИЗ ПРЕДШКОЛСКЕ 
УСТАНОВЕ У ОСНОВНУ ШКОЛУ 

 
Активности које смо реализовали како би унапредили период транзиције, који се 

посебно односи на децу и породице из осетљивих група: 
• Одржан састанак у општини Звездара (пројектни тим ПУ са представницима 

Градске општине и тимовима за подршку деци из осетљивих група у основним 
школама); тема састанка је била: Израда транзиционих планова за децу из 
осетљивих група при преласку на следећи ниво обавезног образовања у 
редовном образовном систему. Уговорени су термини реализације транзиционих 
планова за: ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“, „Драгојло Дудић“ и „Десанка 
Максимовић“. Договорена посета учитеља предшколским групама. Договор да 
родитељи понесу дечји портфолио на тестирање приликом уписа детета у школу. 

• Сагласност родитеља у вези издавања информација о стратегијама за подршку у 
дечјем развоју (деца из осетљивих група) за децу за коју су израђивани 
педагошки профили . 

• Посета ОШ у циљу размене информација о деци и договор о сарадњи (кварталне 
активности: учешће стручних сарадника и учитеља првих разреда ОШ на 
родитељским састанцима у оквиру едукативних родитељских састанака у 
вртићима у ппп групама на тему „Припрема  деце за полазак у школу“; посета 
учитеља четвртих разреда ппп групама (активности деце, правила у групи, 
интеракција међу децом, понашање у групи, стилови учења код деце, методе и 
технике у раду са децом....); пре тестирања у ОШ разговор са родитељима деце 
из осетљивих група и стручне службе у вези уписа у први разред. 
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РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИЧИТИХ ДИВЕРСИФИКОВАНИХ ПРОГРАМА 
 
 
Назив програма Радионице за децу и родитеље 
Циљ програма Повећати обухват деце 
Посебни циљеви програма Развијање и јачање партнерских односа 

са родитељима 
Унапређивање сарадње са О.Ш. везано 
за децу из осетљивих група 

Програм је намењен Деци и родитељима ромске популације 
која нису у васп.обр, систему узраста од 
3 до 5,5 год. И осталој деци тог узраста 
која су ван система 

 
У осмишљавању програма учествовао је Пројектни тим 
Програм је обухватао радионице за децу и родитеље 
Програм су реализовали васпитачи полудневног и целодневног облика рада 
Програм је трајао од јануара до маја, два пута месечно, два сата од 11.30 до 13.30 
часова 
Програм је реализован у вртићима „Сунце“, „Маслачак“ и „Дечји луг“ (сале, 
холови, радне собе, дворишта вртића). У врићу „Звездани гај“ деци су били 
понуђени садржаји у оквиру редовног програма на нивоу установе под називом 
„Дан у гају“: Тркалиште, Тротинијада, мали истраживачи... (у трајању од 16 до 17 
часова, једном месечно, учешће родитеља и деце). 
Овим програмом је обухваћено 35 деце укупно. 
У овом програму је учествовало 15-оро деце  и 20-оро родитеља ромске 
националности 
Програм је документован: постоји пројектни портфолио васпитача; опис 
активности и фотографије, видео снимци 
Програм је евалуиран од стране учесника – преко интерактивних табли 
Препреке у реализацији програма су биле: 

- Здравствене потврде деце  
- Мотивација родитеља деце ромске националности да доводе децу на 

радионице 
Успех у реализацији програма – деца и родитељи су били задовољни одабиром и 
реализацијом радионица, интегрисање деце из вртића и деце обухваћене 
програмом, сви васпитачи су били укључени у реализацију програма, сва деца 
рођена 2012. године ће бити уписана у ППП полудневни облик рада 
Планира се наставак реализације овог  програма. 
Од септембра месеца у радној 2018/19.години 
У истим вртићима. 
 
У оквиру овог пројекта били смо укључени у рад Мобилног тима за инклузију 

рома општине Звездара. У мобилном тиму укључени су Центар за социјални рад, 
Црвени крст и Дом здравља, са којима редовно сарађујемо. Сарадња са Општином 
Звездара у оквиру пројекта „Међусекторски механизам за спречавање прекида 
школовања и смањење раног напуштања школе у Општини Звездара“. 

У току је рализација онлајн обука: Хоризонтално учење, Диверсификација, 
Подршка квалитету. 



33 
 

Одржан је регионални састанак 6 предшколских установа укључених у 
Иницијативу за подршку развоју и учењу ромске деце раног узраста у Србији, 13.априла 
у вртићу „Звездани гај“ (наша установа је била домаћин сусрета). 

Реализован је актив ѕа васпитаче, у мају месецу у вртићу „Бубамара“, са темом: 
„Сазнали смо на семинару и применили у пракси“ (састојао се из три дела „Корак 
напред ка инклузивном образовању“, „Ни црно ни бело“ и „Подршка критичког 
мишљења код деце“), акценат је био на примени нових техника у раду са децом. 

У оквиру истраживања Анализа потреба стручног усавршавања васпитача, 
педагошких асистената и стручних сарадника запослених у предшколским установама 
у Београду и Зрењанину , организована је једна фокус група са стручним сарадницима и 
васпитачима у П.У.Чукарица. 

 
 

 
2. РАЗВИЈАЊЕ  ПАРТНЕРСКИХ ОДНОСА СА РОДИТЕЉИМА 

 
 

Развијање партнерских односа са родитељима, предвиђено је годишњим планом 
ПУ „Звездара“, као приоритет у раду. Већина вртића, определила се да као област 
промене у радној 2017/2018. години одреди партенрство са родитељима. Начини 
остваривања циља, спецификовани су у акционим планова вртића, сходно њиховим 
темама и програмским орјентацијама. Реализацијом акционих планова, родитељи су 
значајније укључени у различите видове сарадње са вртићем, посебно у креирању и 
остваривању елемената програма рада. 

Претходно постигнут ниво квалитета сарадње са родитељима одржан је и у овој 
години: у домену информисања, извештавања и саветовања родитеља, едукације и 
укључивања у васпитнообразовни рад.  Посебан напредак, постигли су поједини вртићи 
у домену  реализације едукативних радионица и родитељских састанака – у смислу 
бројности и интегрисаности ових радионица у програм.  
 

Информи-
сање 

родитеља 

 
• И ове године настављаено је са индивидуалним 

разговорима са родитељима новоуписане деце у свим 
објектима ПУ „Звездаре“. Родитељи тада имају прилику 
да се информишу са процедуром уписа, начином 
адаптације детета на колектив, упознавање са 
физиолошким и психомоторним развојем – отварање 
логопедских листа. Сврха ових индивидуалних  разговора 
је да се родитељи осете добродошлим и да им се пружи 
могућност да размотре сва питања која су релевантна за 
прилагођавање њиховог детета на вртић. 

• Током јуна 2018. одржани су Општи родитељски састанци 
за родитеље новоуписане деце у свим објектима. 
ПУ„Звездара“ на тему адаптација деце. 

• У протеклој школској години у свим објектима су 
одржана најмање два информативна родитељска састанка 
(општи и групни) углавном са циљем упознавања 
родитеља са васпитно-образовним радом, облицима и 
начином сарадње са породицом, текућом проблематиком 
– зимовања, летовања, прелазак деце из јаслица у вртић...  

• Новина је да су у појединим вртићима одржани 
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родитељски састанци са циљем да се родитељи упознају 
са акционим планом унапређивања приоритетне области 
рада која ће се у вртић унапређивати, да се укључе 
планирање и у реализацију  плана. 

• Родитељи су се информисали преко групних паноа о 
месечним плановима рада, актуелностима, позивали на 
сарадњу и присуствовању Дану отворених врата...  
 

 
 

Извештавање и 
саветовање 
родитеља 

 
          И ове године предвиђено је да се ова област унапређује кроз 
стручно усавршавање у оквиру установе и кроз самовредновање. 
Поновљени су активи који доприносе стручности у овој области: 
„Дани отворених врата“ на нивоу Установе и „Професионална 
комуникација са родитељима“ у вртићу Сунце. 
 
Развојним планом је такође предвиђено укључење родитеља у 
дефинисање потребне подршке деци. У оквиру рада по Мини 
тимовима за подшку деци, родитељи су укључени у процес 
праћења дечјег напредка и изналажења даљих решења за 
подстицање разовоја детета. Редовно се размењују информације о 
напредку детета и заједнички формулише подршка за дете.   
 
Саветодавни рад са родитељима је такође унапређен. У циљу 
унапређења сарадње са родитељима, логопеди су огранизовали:  
•  Дане отворених врата у вртићима,  
•  Интерактивне логопедске табле, 
•  Инструктивно-корективни рад са децом уз присуство 

родитеља по пуктовима. 
 

          Психолог, педагог и логопед организовали су дане 
отворених врата у Маштаријама и Облачку. Саветовалиште за 
родитеље у просторијама Звончице и Звездице наставља са радом 
са родитељима из Звончице и Звездице.  
У осталим вртићима, с обзиром на просторне могућности вртића, 
психолози и педагози су обављали саветодавни рад са родитељима 
у другим пригодним просторијама вртића (кабинет васпитача). 
 
          Дан отворених врата у вртићу је континуиран облик сарадње 
са породицом у којем родитељи имају могућност да се 
појединачно и детаљно информишу о напредку детета у вртићу. У 
готово свим вртићима постоји предвиђен термин када родитељи 
могу да се информишу у разговорима са васпитачима о напредку 
свог детета. Настављено је са изналажењем начина да се родитељи 
мотивишу да се укључе у овај облик сарадње.  
 
             Посебна пажња ове године посвећена је припремању 
документације на којој се темељи извештавање родитеља. 
Квалитетно извештавање родитеља засновано је на систематском 
праћењу дечјег напредка. С циљем одклањања недоумица и 
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подизања квалитета рада у овом сегменту, организоване су радне 
групе на ту тему – у вртићима Чигра, Зека, Звездаара јасле, 
Бубамара.  Едукација о изради ИОП-а, одржана је у 2017/2018. У 
оквиру пројеката васпитачи су били укључени у едукацију око 
израде педагошких профила и планова индивидуализације, као и 
око стицања вештина за успешну комуникацију са родитељима као 
кључним партерима у вапситавању детета у вртићу.  
 
          Поред Дана отворених врата, примењују се и други облици  
извештавања родитеља о напретку деце: писани извештаји (по 
областима развоја), групно извештавање кроз приказ заједничких 
активности  и родитеља: Звончица, Славуј, Звездица, Наша Бајка, 
Сунчица; писани креативни извештаји на нивоу индивидуе и групе 
за све родитеље - Славуј.  
 
          У вртићу Зора је у 2017/2018. реализован акциони план, који 
је концептуални наставак активности од преходне године у вези са 
стандардизацијом техника праћења деце на нивоу вртића. С 
обзиром на високу интерактивност деце међу групама, посебно на 
релацији редовна – развојна група, формирана је скала која би 
омогућила уједначавање праћења деце на нивоу вртића. Новина у 
раду је да је ове године родитељима приликом уписа детета дат 
упитик који је саставни део овог инструмента. Применом ове скале 
за праћење деце, пројект овог вртића је уцеловљен. 
 
          У оквиру мини тимова, при изради педагошких профила за 
поједину децу, стручни сарадници су укључени у планирање 
/одабир техника, ајтема, у реализацију и документовање праћења 
напредка.  
 

 

Едукација 
родитеља 

 
          Едукација родитеља о значају планирања адаптација деце 
на колектив спроводи се континуирано на нивоу целе Установе. 
У свим објектима ПУ „Звездаре“ одржане су едукације родитеља 
припремно предшколских група у вези са  припремом деце за 
полазак у школу. Едукација се одвијала у виду радионица, 
родитељских састанака.     
 
          Стандард квалитета рада предвиђа одржавање најмање две 
едукативне радионице или састанка са родитељима на нивоу 
установе. Годишњим планом установе предвиђено је да овај 
облик сададње потребно унапредити. Поједини вртићи су ове 
године постигли напредак у овој области. У Драгуљчету је 
одржано чак 13 едукативних радионица. У Колибију је одржано 
7 едукативних радионица кроз које су родитељи имали увид у 
стицање знања свог детета у вртићу. Напредак  је уочен у 
Сунчици, Нашој Бајци, Зори. У свим вртићима стандард је 
испоштован. 
 
          Едукација родитеља одвијала се и путем едукативних 
паноа (Облачак, Звездица, Славуј, Наша бајка) и 
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дистрибуирањем едукативног материјала. Едукација у вези са 
осамостаљивањем деце и усвајањем културно хигијенских 
навика спроводи се у већини вртића. Теме едукативних 
родитељских састанака односиле су се, такође, на здраву 
исхрану, оралну хигијену... У појединим вртићима родитељи су 
држали едукативне родитељске састанке другим родитељима. 
 
 

 
 
 

Родитељ као 
партнер 

 
Унапређење партнерства међу свим учесницима у васпитано-
образовном раду као приоритетни циљ, зацртан је темом 
годишњег плана ПУ Звездара. 
 
Као и претходних година родитељи су активно учествовали у 
васпитно образовном раду и у животу установе на следеће 
начине: 

§ Давањем предлога за васпитно-образовни рад на групним 
састанцима и састанцима савета родитеља. 

§ Укључени су у израду палана адаптације за сопствено 
дете, боравком у групи и учествовањем у активностима у 
време адаптације. 

§ Путем давања информација о свом детету – навикама, 
интересовањима (усмено, на данима отворених врата или 
путем анкета на почетку године), учетвовали су у 
индивидуализовању приступа детету у раду, као и у 
планирању подршке напредку детета. 

§ Поједини родитељи су учествовали у планирању и у 
реализацији редовних активности у групи, начешће путем 
представљања занимања готово у свим вртићима. 

§ Родитељи свих вртића су учествовали су ове године у 
активностима манифестацијама у ДЦ „Звезданом гају“ – 
“Тротинетијада”, “Тркалиште”, “Сајам науке”, “Сајам 
здраве хране” “Карневал цвећа”  

Такође: 
§ у акцијама уређења дворишта 
§ у припремама приредби   
§  реализацији хуманитарних акција 
§ у креативним и едукативним радионицама. 
§ у истраживањима које реализује Установа (што је новина 

у овој години) 
 
Интерактивне изложбе и интерактвни пано/табле, је облик 
размене активног учешћа родитељима у огранизацији садржаја, 
који се постепено развија. У Маштаријама, подстицање говора,  
Звездица – подстицање говора у оквиру самопоштовања, јасле 
Бубамара – стимулације вежбе говора код кући и елемената 
самопоштовања, затим у вртићима Драгуљче, Зека, Сунчица, 
Облачак, Маслачак, Кошута, Колибри, Бубамара, ДЦ Звездани 
Гај… 
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Ове године учесће родитеља, није само парцијално одређено, већ 
систематски планирано и интегрисано у живот вртића. На 
пример, у „Бубамари“, на почетку године, спроведена је 
евалуациона анкета за родитеље. На основу тих резултата  
одабрана је тема – бајке и приче. У следећем кораку родитељи су 
формирали спрам својих афинитета тимове који су се односили 
на различите аспекте драмског ставралаштва код деце и преузели 
су задужења – у домену осмишљавања дечје представе и 
реализације. Активно су се укључили у све аспекте рализације 
плана програмске орјентације вртића. 
 
У Драгуљчету су захваљујући инцијативи родитеља реализована 
два циклуса истраживачких радионица у самом вртићу, као и 
манифестацију дана науке у Звезданом гају.  
 
У Сунцу је посебан напредак постигнут у погледу боравка и 
укључењу родитеља као партнера у групи, заједничком 
планирању садржаја из приоритетних области развоја, како у 
вртићу, тако и код куће (кућни задаци).  
 
У Звездици су се анагажовали по питању уређења јасленог 
простора и центара инзересовања ван радних соба, посебно 
сензоперцептивног центра.   
 
Захваљујући инцијативи родитеља у Кошути, стављен је у 
функцију до сада неискоришћен простор. Простор је 
преструктуиран у мини салу за физичке активности.  
 
У Кошути су родитељи учествовали као активни партнери у 
планирању месечних тема.   
 
 

Креативне радионице  
  
Планирано је, поред две едукативне радионице, најмање 

четири креативне радионице за родитеље на годишњем нивоу. 
Теме креативних радионица су најчешће осмишљене према 
актуелностима: 

-  годишња доба -  радионице су углавном ликовног типа.  
- обележавање празника или важних датума - Нова Година, 
Божић, 8. март, Свети Сава. 
 

Посебно су се истакли Плави Чуперак, Наша Бајка, Бубамара, 
Колибри, у којима је одржан читав низ креативних радионица.  
 
Поред радионица у самом вртићу у већини објеката у овој 
години осмишљене су кућне радионице или викенд задаци које 
су реализовали родитељи са својом децом. У јаслама Звездара 
настојало се да се унапреди сарадња преко викенд задатака и да 
се они интегришу са месечним тематским планом.    
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У појединим вртићима у сарадњи са родитељима 
обележени су и међународни дани/догађаји. Вртић Кошута у 
оквиру своје програмске орјентације има традицују обележавања 
значајних датума. Ове године поменуте одређене датуме 
обележавали су и други вртићи: Маслачак, Бубамара, Звончица, 
Наша бајка, Звездица, Облачак, Весељко... 

Честе теме креативних радионица биле су: израде личних 
карти вртића, рамова слика, дечјег порфолија, музичких 
инструмената, здрава храна, израда дидактике,  израда костима и 
сценографије за позоришне представе. 

Поред поменутих актуелности, на избор тема креативних 
радионица утицала је и програмска орјентација вртића. У већини 
акционих планова вртића, постављен је приоритет укључење 
родитеља као активног партнера у реализацију задатака везаних 
за програмску орјентацију вртића. Тиме је постигнута боља 
интегрисаност креативних радионица у васпитно-образовне 
планове. У том смислу, одржан је велики број креативних  
радионица у Славују, Колибрију, Нашој Бајци, одвијају се на 
месечном нивоу и интегрисане су са васпитно-образовним 
месечним планом. 

 
У Сунчици организоване су заједничке радионице деце и 
родитеља на тему традиције. Урађене су збирке, кувар здраве 
хране, реализовани ТРИД-ови. 
 
У Маслачаку је у сардњи са родитељима израђен план на основу 
матрице „самопоштовања“ применом технике грозд.  
 
У „Дечјем Лугу“ су родитељи били укључени у организацију 
манифестација, активност. 
 
Родитељи су се укључивали као глумци у представама 
(Звончица, Облачак, Бубамара, Дечјег Луг). У Звончици су 
родитељи у целини осмислили представу и приказали је и у 
другим вртићима.  
 
Сунчица – свакодневни броавак родитеља у групама, учешће 
родтиеља у изради едукативних паноа. Радионице и укљученост 
родитеља интегрисана је са програмом. 
 
У Дуги родитељи су активно сарађивали у оквиру интерног 
пројекта вртића, заснованог на излетима “Моја Србијица”, као и 
у пројекту „Плес испод Дуге”. 
 
У Зеки су се родитељи укључили у заједничке игре (полигон 
олимијада, Зекине игре) 
 
У Дечјим центру „Звездани гај“ родитељи су учествовали током 
целе године у презентовању занимања и радионицама на ту тему.  
 
У Нашој Бајци, остварени су oблици сарадње са родитељима и 
њихово укључивање у различите пројекте вртића; учествовали су 
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у реализацији, али и осмишљављњу задатака са радионицама.  
Велика ангажованост родитеља у реализацији активности 
(глумци, новинари, биолози, психолози, веб дизајнери, кројачи) 
запажена је у већини вртића, посебно у Плавом Чуперку, 
Бубамари, Драгуљчету. У Плавом Чуперку родитељи су посебно 
укључили у уређење дворишта (украшавање дворишта дрвеним 
фигурама) и  различите активности у оквиру васпитнообразовног 
рада које су реализоване у свим групама. 
 

 
 
 

3. ПАРТНЕРСТВО СА  СОЦИЈАЛНИМ  ОКРУЖЕЊЕМ 
 
 

ОБРАЗОВНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ 

 
• Настављена је континуирана сарадња предшколских група 

вртића и основних школа у виду реализације различитих 
активности:  
- посета учитеља вртићу 
- посете школама, школском часу 
- заједничке радионице деце и ученика у школи/вртићу 
- школске приредбе за децу вртића, „пролећни карневал“ 
- заједнички родитељски састанци 
- заједничке игре предшколаца и ученика, а посебно 

предшколаца полудневног облика рада који користе 
простор основних школа и са њима блиско сарађују 

Факултет физичке хемије и Основна  
• Сарадња са музичким школама:  

- „Владимир Ђорђевић“ 
- „Јосип Славенски“ 
- „Стеван Мокрањац“  

• Сарадња са школом језика  
• ФАСПЕР, логопедска катедра, спроведено истраживање у 

оквиру мастер рада, Невена Радивојевић, два недеље 
предшколска група, Облачак, Дечји Луг, Кошута, ДЦ Звездани 
Гај, Звездани Гај. Фонетско фонолошки слух и аудитивна 
пажња. 

• Логопедска пракса студента четврте године, факултетеа у 
вртићу Звончица, Бубамара, Звездица. 

• У оквиру сарадње са различитим образовним институцијама 
васпитачи су такође били укључени у спровођење праксе за 
васпитаче у оквиру ПУ. 

 

СПОРТСКО 
РЕКРЕАТИВНИ 

ЦЕНТРИ 

 
• Остварена је сарадња са са школом спорта „Activity“ 
• Сарадња са КК Партизан – организована је посета кошаркаша 

Вилијама Хецера који је у дворишту вртића „Наша 
бајка“ показао - демонстрирао кошаркашке кораке 

• Шаховска оломпијада – првенство, вртићи у Миријеву, 
шаховска школа „Мала каскада“ 
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• Сарадња са Центром дечјих летовалишта 
 

СРЕДСТВА 
ЈАВНОГ 

ИНФОРМИСАЊ
А 

 
• Посета Ултра ТВ – емисија Кефалица (вртић „Маштарије“) 
• Гостовање на ТВ Пинку и Happy (вртић „Зора“) 

ОПШТИНА 
ЗВЕЗДАРА 

 
• Сарадња се огледала у ангажованости релевантних 

институција на нивоу општине (Центра за социјални рад, 
Основних школа, Дома здравља и Предшколске установе), 
редовним састанцима једном месечно са различитом 
тематиком – Заштита деце од насиља, злостављања и 
занемаривања, припрема деце за полазак у школу, 
инклузивни програм и друго. 

• Такође, реализоване су заједничке активности у току Дечје 
недеље. Слоган ове године био је „Нећу да бригам хоћу да 
се играм“.  

• Учешће на ликовном конкурсу „Здрава храна“. 
 

ЗДРАВСТВЕНЕ 
УСТАНОВЕ 

 
• Континуираном сарадњом са Домом здравља спроведена је 

превентивно здравствена заштита деце (посете стоматолога, 
физијатра, редовна сарадња са педијатрима). 

• Са Развојним саветовалиштем је остварена редовна 
комуникација у вези са децом са тешкоћама у развоју и другим 
проблемима у понашању. 

• Добра сарадња је остварена са Институтом за ментално 
здравље, Заводом за психофизиолошке поремећаје и 
патологију говора и Специјалном болницом за церебралну 
парализу и развојну неурологију, у вези са децом која су наши 
корисници, а на редовном третману у овим институцијама. 

• Сарадња са Градским заводом за јавно здравље . 
• Сарадња са медицинским установама, Домовима здравља и 

Центром за промоцију здравља, неке од обрађених тема су 
„Превенција инфективних обољења у колективу“, „Медији и 
здравље деце у предшколским установама“ (вртић „Дечји 
луг“). 

ИНСТИТУЦИЈЕ 
КУЛТУРЕ 

 
• Као и ранијих година, позоришни репертоар је састављен 

почетком школске године.  
 
Ангажована су следећа позоришта са следећим репертоаром: 
         

      Октобар: Пан театар („Мачак, петао“ и „Зачарани принц          
                                         жабац“) 
      Новембар: Хајде обрадуј дан („Штрумфови и мајка природа“) 
      Децембар: Пан театар („ Новогодишња бајка“) 
      Јануар: Арс лонга („Јежев кућерак“) 
      Фебруар: Александар Мађионичар 
      Март: Гуливер ( ,,Мали принц у Србији“) 
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      Април: Позориште сањалиште („Астерикс и Обеликс“) 
      Мај: Више од игре („Крцко Орашчић“)  
      Јун: Новобеоградска нова сцена („У свету бајки“) 
 
• Настављена је сарадња са матичном библиотеком „Вук 

Караџић“. Организоване су посете, радионице и упис деце у 
библиотеке: 
- „Станислав Винавер“ 
- „Блажо Шћепановић“ 
- „Јефимија“ 
- „Бранко Миљковић“ 
- „Драгиш Витошевић“  
- „Момо Димић“ 
 

• Наставак сарадње са издавачким кућама „Публик 
Практикум“ и „Креативни центар“, који су за своје кориснике, 
васпитаче, организовали семнаре. 
 

• И ове године организоване су посете музејима. 
 

• У многим вртићима гостовали су личности из културног и 
јавног живота и дружили се са децом . 

 

ЦЕНТАР ЗА 
СОЦИЈАЛНИ 
РАД 

 
• Реализована је сарадња са стручном службом Центра за 

социјални рад Звездара у вези деце – заједничких корисника. 
 

ОСТАЛЕ ЈАВНЕ 
УСТАНОВЕ 

 
• Ватрогасно друштво (вртић „Плави чуперак“) 
• Посета пошти (вртићи: „Звездани гај“, „Сунчица“) 
• Обилазак Астрономске опсерваторије ( „Звездани гај“) 
• Посете креативним и истраживачким радионицама „Onica“ 
• Обилазак занатских радњи, банке, пијаце, цркве 
• Сарадња са Градским зеленилом 
• Управа саобраћајне полиције – пројекат града Београда „Деца 

у саобраћају“ 
• Млади горани 
• Сарадња са Forma Ideale 
• Сарадња са Ајзберг центром – центар здраве хране у Сурчину 

(вртић Дечји луг) 
• Сарадња са плесном школом „Врачар“ – Модерни плесови  

(вртић Дечји луг) 
• Сарадња са Бициклистичким савезом Србије 
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ХУМАНИТАРНЕ 
АКЦИЈЕ 

 
• Акција Црвеног крста „Деца – деци“: „Један пакетић, много 

љубави“ за децу без родитељског старања 
• „Чепом до смеха“  
• Организација „Шума пева“ (поклон садница дрвета храста 

вртићу „Бубамара“) 
 

 
 

Освојене награде на конкурсима/манифестацијама 
 
 
ВРТИЋ Награда Конкурс/манифеста-

ција 
Име детета Вртићка 

група 
Наша бајка 
Плави чуперак 
Чигра  
Маслачак 

Учешће Музика  за све 
генерације – музичка 
радионица 
 

 
 

Узрасне групе 

Сви вртићи Учешће Ја и моји пријатељи 
свих генерација – 
изложба ликовних 
радова 

 Узрасне групе 

Маслачак Учешће Плес за све 
генерације –  
интерактивна плесна 
радионица 

 Узрасне групе 

Сви вртићи Учешће ЧЕП у ЏЕП- 
традиционална 
акција дечије 
солидарности, која 
се реализује кроз 
акцију прикуплјанја 
пластичних чепова 

 Узрасне групе 

Сви вртићи Учешће У сусрет УСКРСУ – 
у Звезданом Гају 
традиционално 
предускршње  
дружење 
предшколаца и 
основаца 

 Узрасне групе 

Сунчица  Најлепше осликана 
ускршња јаја 

Амар Кадрија Припремно-
предшколска 
група 

Бубамара  Најлепше осликана 
ускршња јаја 

Николина 
Обрадовић 

 

Бубамара  Најлепше осликана 
ускршња јаја 

Теодор 
Милојевић 

 

Звездани Гај  Цртежи - У сусрет 
УСКРСУ - 
индивидуално 

Тијана 
Јовановић 

 

Колибри  Цртежи - У сусрет Вера Војновић Припремно-
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УСКРСУ - 
индивидуално 

предшколска 
група 

Зека – ''мала 
школа'' 

 Цртежи - У сусрет 
УСКРСУ - 
индивидуално 

Катарина 
Маринковић 

припремнопре
дшколска 
група 

Кошута  Цртежи -  У сусрет 
УСКРСУ - 
индивидуално 

Дуња 
Живановић 

старија група 

Чигра  Цртежи - У сусрет 
УСКРСУ - 
индивидуално 

Марко Јањић Припремно-
предшколска 
група 

Змајчић  Цртежи - У сусрет 
УСКРСУ - 
индивидуално 

Николина 
Дончић 

Старија 
група 

Зека – 
четвророчасовна 
припремнопредшк
олска група 

1. Место Цртежи - У сусрет 
УСКРСУ - групно 

  

Наша бајка 2. Место Цртежи - У сусрет 
УСКРСУ - групно 

  

Наша бајка 3. Место Цртежи - У сусрет 
УСКРСУ - групно 

  

Драгуљче 1.и  2. 
место  

Бактерије и 
антибиотици – 
Министраство 
здравља 

 Припремно-
предшколска 
група 

Драгуљче Специјалн
а награда 

Играчка из маште Андрија 
Вукићевић 

 

Драгуљче 4. Место Васкршње радости –
Ђуро Салај 

 Старија и 
припремно-
предшколска 
група 

Драгуљче  Наука у игри, чудо у 
вртићу –
истраживачке игре у 
Звезданом Гају у 
сарадњи са 
Факултетом 
физичке хемије и ОШ 
Иван Горан Ковачић 

васпитне групе  

 
 
 
 

4. СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ ПРОГРАМИ ДЕЧИЈЕГ ЦЕНТРА ЗВЕЗДАНИ  ГАЈ  
  
 

 
АКТИВНОСТИ ДЕЧИЈЕГ ЦЕНТРА „ЗВЕЗДАНИ  ГАЈ“ 
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У Дечјем центару „Звездани  Гај“ реализоване су активности и садржаји који су  
везани  за следеће области рада:  

Додатни  програми за децу и родитеље  
 

Стручни скупови и  
састанци  

семтембар Тркалиште за све 
такмичење између деце, родитеља и 
васпитача   
Ову акцију пратила су  Тркалишта која су 
организована у појединим  вртићима 
Установе - Плави Чуперак ,Кошута ... а 
посебно је  било добро  организовано 
тркалиште у Облачку  па је тај  вртић  био и 
промотер  тркалишта у Звезданом Гају. 
То је допринело томе да одзив родитеља и 
деце буде огроман, па је дошло до 
организационих  проблема  због 
неадекватног озвучења.  
Остаје забележен велики интерес родитеља  
за овакву манефастацију и препорука је 
Савета  родитеља да се тркалиште чешће  
пактикује  

У току године у 
Дечијем  центару  
одржали су се следећи  
обликци екстерног и 
интерног стручног 
усавршавања, али  
скупови стручних  
радника.  
19 и 20. март, семинар: 
„Васпитач као носилац 
квалитетног 
образовања за сву 
децу“ – Мрежа 
подршке нклузивном 
образовању Србије. 
 

октобар Сајам здраве хране 
обележавање светског дана хране. Носилац 
акције  био  је  вртић  Дечији Луг са 
сценским приказом драмског комада  о 
здравој храни и анимацијом  учесника.  
Сви вртићи су уредили своје штандове на 
креативан и едукативан начин а била је 
присутна и телевизија . 

 

новембар Сајам проналазака 
Промотер  ове  манифестације  био  је  
вртић Драгуље . Васпитачи  вртића  и 
ученици и професори основне  школе  
приредили су  штандове проналазака  на 
којима су деца и родитељи могли да  
испробају различита чуда и чаролије.  

 

април У сусрет  Ускрсу 
Стваралаштво деце, избор најкреативних 
решења, награде. Традиција је да се у 
сарадњи са Дечијим савезом Звездаре  
организује смотра и збор најбоље 
осликаних  јаја, цртежа, колекција 
настављена је и ове године. Поред вртића 
установе учествовале су и основне школе 
Звездаре, као и приватни вртићи.   

 

мај Тротинетијада  
Смотра, такмичење и тротинтске дозволе.   
Формиран је тим васпитача који се 
припрема и који је током три дана (сваки 
дан за вртиће, једног од „три 
пункта“ Установе) организовао 
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Специјализован програм „Дан у гају“ није реализован због организационих тешкоћа. 
 
 
 

5. ОБЛИЦИ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ОРГАНИЗОВАЊА 
 
 

• Рад  стручних  тимова  
 
 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 
 

                                            
Рад  партнерских  група 

 
Усавршавање знања и вештина за развијање процеса изграђивања партнерства  у 

васпитном раду  реализовано  је  кроз  ПАРТНЕРСКЕ  ГРУПЕ. 
Партнерске групе су састављене од васпитно-образовног особља чији се број  

кретао од 12-19 учесника. Укупно је било 32  партнерске групе и у њима је учествовало  
око 530 стручних радника. Укупно је одржано  је 132  састанака. Свака од партнерских  
група је одржала 4 састанака и то са истим учесницима, па је истраживање и креативан  
приступ у раду доминирао.  
У табели су дати основни  подаци о партнерским  групама  

манифестацију која је имала три дела – 
полигон за полагање вожње и добијање 
тротинетске дозволе, увежбавање и котрола 
регистарских таблица и такмичење у брзој  
вожњи  у малим  група и у обележеним 
стазама. Посебно треба истаћи да су готово 
сви учесници дошли са прописаном   
опремом, а било и доста родитеља са 
тротинетима.  
 

Назив групе Садржаји 
интересовања 

Број  
група Водитељи 

Скочи до речи  

 
Ритам, покрет, говор, 
фина моторика и 
графомоторика 

 
8 
 

Светлана Тањевић, Тијана 
Ковач,Слађана Домазет, 
Вања Спасенић, Бранка 
Трајковић, Сања Крстевски, 
Дубравка Пантелић, Марија 
Мосуровић 

Истраживачи Истраживачке 
активности 

2 Сања Хунгер 
Тијана Томић 

Плесне слике 
Кореографије покрета 
за децу 

3 Илда Билановић  
Ивана Димитријевић 
Јелена Старчевић 
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У следећој табели приказане су врсте и заједнички садржаји рада партнерских  

група у функцији самовредновања, стицања знања и размени искуства о развијању  
партнерста учесника у васпитном раду.  
 
У следећој  табели  приказана су постигнућа у односу на развијање партнерства кроз 4 
основна  начина као основне оријентације у плану Установе  

 

Упознај чулима 

Сензоперцептивне 
активности 

2 Јасмина Миловановић 
Љубојевић,Татјана 
Вуличевић, Данијела 
Огризовић 

Глумилиште Драмско стваралаштво 2 Гоца Панчић 
Драгана Стојчић 

Причалиште Технике приповедања 1 Милош Здравковић 

Интернет-група Група за интернет као 
извор идеја, знања  

       2 Марија Зјелар 
Јасмина Стевановић 

Еко група 
Еколошки програми 2 Славица Јакшић 

Данијела Станисавић 
 

Инклузија Партнерски односи 1 Љиљана Бајић 

Дневник-заувек Документација 
васпитача 

1 Зорица Јанковић 

Чуда, чаролије, 
магије и лудорије 

Подстицање 
наклоности  и 
склоности 

2 Јелена Стојановић 
Мирјана Дамјановић 

Добра организација је 
кључ успеха  

Начини организовања 
у вртићу и групи  

       1 Александра Пругинић 

Моја Србијица Аутентичне средине за 
учење  

1 Александар Ђорђевић 

Школа нас чека  Сарадња са школом  1 Александра Терзић 

Некад и сада  Традиционалне игре  2 Биљана Максимовић 
Сандра Јевремовић 

Болничари  Анимација  у условима 
болничког лечења 

1  Мирјана Симоновић  

Приступ  у развијању 
партнерства 

Садржаји  у 
фокусу 

Компетенције Стандарди  који се  дискутују 

Инклузивни  приступ Организовање 
АКТИВНОСТИ у 

односу на потребе и 
могућности  

К 3 - ПОДРШКА 
ЛИЧНОСТИ И 

РАЗВОЈУ 

Прилагођеност ритма живота 
потребама деце 

Прилагођеност игара и 
активности интересовањима 
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Свака партнерска група је имала свог водитеља. Водитељи су радили у три тима 
према деловима предшколске установе, припремајући материјале за рад, помажући 
једни другима и  заједнички изгђивали сценарио састанака. 
Кроз такав рад дошло је унапређивања квалитета инструмента за самовредновање, као 
што су разговараонице и ствараонице.  

Кроз праксу партнерских група водитељи су применили сукцесивно сазнања до 
којих су дошли кроз похађање акредитованог семинара о начинима самовредновања  
васпитача у предшколској установи, чији је аутор координатор рада партнерских  група  
и кординатор  тима за  самовредновање. 

Поред тогa, за рад водитеља обезбеђена је  стваралачка  слобода  у осмишљавању   
садржаја састанака партнерских група, тако да се већина водитеља дала лични печат и  
отворила врата за нове видике у раду.  

У раду групе су се користиле следеће форме интерног усавршавања и 
самовредновања:    

учесника деце 
Активно укључивање деце  у 

игре и активности 
Задовољавање потреба  

породице 

Интегративни приступ Организовање  
ГРУПЕ у односу  

на улоге и правила  
понашања 

К 4 - 
КОМУНИКАЦИЈА 

И САРАДЊА 

Услови за безбедност деце 
Поштовање права и обавеза  

учесника 
Могућност за адаптацију деце 

Подстицање сарадње, 
заједништва и припадности 

Подршка у учењу деце 

Кооперативни  
приступ  

Организовање 
ЦЕНТАРА у 
односу на просторе 
и средства  

К 2 - УЧЕЊЕ И 
ПОДУЧАВАЊЕ  

Доступност, привлачност и 
корисност  средстава  у центру 

Различитост типова активности 
и врсте игара у центрима 

Начини груписања у центру 
(фронтално, групно, 

индивидуално) 
Учешће деце са различитим 
сметњама у развоју и деце 
различитог нивоа развоја 

Потребне вештине у центру 
Утисак добродошлице и  

прикази активности у центру 
(цртежи, фотографије, утисци...) 
Хигијена и здравствени услови  

Партиципативни 
приступ 

Организовање 
ТЕМА у односу на 
в.о. области и 
садржаје програма  

К 1 – В.О. 
ОБЛАСТИ И 
ОБРАЗОВАЊЕ  

Подршка учењу деце у породици 
Подстицање квалитета у в.о. раду 

План в.о. рада обезбеђује 
оптимално напредовање у учењу и 

развоју 
Коришење људских потенцијала 
Употреба резултата праћења у  

планирање в.о. рада 
Напредовање деце у учењу и 

развоју 
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Процес самовредновања, према концепцији самовредновања у Установи, повезан 
је са интерним стручним усавршавањем па је сваки од састанака пратила предвиђена  
документација. У архиви рада партнерских група формирана је потпуна и уредна 
документација као потврда остварених бодова интерног стручног усавршавања, али  и 
као основ за самовредновање у раду Установе, од стране тима за самовредновање.  

 
На слици  је приказан записник као основа за документовање рада партнерских 

група: 
 

 
 
 
  

 
Извештај Тима за самовредновање Установе о процесу самовредновања и 

интерног стручног усавршавања  у 2017/2018. години 
 

• практичне ствараонице 
• идејне ствараонице 
• дијалошке разговараонице 
• драмске разговараонице 
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Од задатака који су планирани да се остваре ове радне године, реализовани су:  
 

• Семинар о начинима самовредновања васпитача и стр. сарадика у предшколској  
установи. 

• Припреме водитеља партнерских група и упућивање у коципирање и развијање 
акционих планова вртића / интерно стручно усавршавање / 

• Припрема Установе за екстерно самовредновање 
• Разматрање реализације процеса интерног стручног усавршавања и 

самовредновања на годишњем нивоу. 
 
Од задатака који су планирани да се остваре ове радне године, нису реализовани: 
 

• Организовање шестих стручних сусрета Установе 
Тим за самовредновање одржао је 4 састанка и донео следеће закључке које  

сматрамо важним:  
 

1. Усмеравања рада тима на припрему установе за екстерно самовредновање 
што је подразумевало одржавање Стручног већа, и израду одговарајућих 
брошура и постера, али и акција стручних сарадника у тимској пракси са 
васпитачима у вртићима. 
Стручно веће о самовредновању садржало је приказ до сад оствареног у процесу 

самовредновања у установи, приказ искустава у досадашњем вредновању  
предшколских установа, приказ кључних стандарда и приказ материјала о стандардима 
за самовредновање предшколских  установа. 
  Израђена је брошура и подељена вртићима о стандардима и могућностима 
њиховог коришћења у процесу самовредновања, као и постер који приказује целовиту    
концепцију самовредновања у нашој установи.  
 

2. Да се изврши самовредновање самовредновања и прати и вреднује рад  
установе. Предложена је техника „грозд” као средство које може користи у 
евуалацији примене  у пракси самовредновања и интерног стр. Усавршавања.  

Предложено је да се у праксу уведе објављивање записника тима на информативним 
таблама запослених и припрема и анализира  извештај стр. службе о раду у вртићима. 
 

3. Анализа рада партнерских  група  
 

Препоручено је да се у записнике патнерских група уписују и запажања учесника 
– што није било у првом блоку рада и уради распоред састанака да не буде преклапања. 
Истакнут је етузијазам водитеља и велике предности у раду које су засноване на 
сталности и оптималном броју учесника у партнерској групи. 

Према концепцији самовредновања Установе, самовредновање није „лична 
активност“ већ тражи интересну групу, разговарање учесника у одговарајућој форми 
(ствараоници или разговараоници), припремљену тему повезану са одговарајућим  
стадардима, а самовредновање је остварено тек ако о томе постоји одговарајући  
записник . 

У пракси рада Установе самовредновање је остварено (постоје записници и 
одговарајуће форме рада) у највећој мери кроз: 

1. састанке партнерских  група и 
2. састанке тимова у оквиру акционих планова вртића. 
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Партнерске групе радиле су у 4 блока од којих је сваки био посвећен једном од 
приступа у развијању партнерства. За сваки блок водитељи партнерских група су у три 
тима /према тзв. пунктовима/ припремали садржаје, вредновали не само предходно  
остварено, него и предложено, испробавајући решења до којих су заједнички долазили  
на самим састанцима. Постепено, како се ова истраживачки пракса развијала, све су  
више у фокус долазили стандарди, а све мање садржаји интересовања партнерске  групе. 
Такође, основне технике самовредновања које су коришћене у раду партнеских група 
(ствараонице и разговараонице) знатно су унапређене и добиле су свој коначан облик. 
Препоручено је да се користе у пракси рада вртића. 

Сталност учесника и оптималан број омогућио је темељитије бављење  
самовредновањем у партнерским група, стварање међусобног поверења и заједништва. 
Многе групе су пронашле и додатне облике сарадње учесника и исказале жељу да 
наставе са својим радом и након радне  године. 

Посебно истичемо креативност и професионалан однос према послу водитеља  
партнерских група, њихово стручно и професионално напредовање и сматрамо да се 
Установа може ослонити на њихове стручне компетенције када је у питању  
презентовање садржаја и техника самовредновања. 

Израду и увођење методологије акционих планова вртића треба сагледати као  
развојни процес, односно могу се сматрати својеврсним трагањем за формама које 
најбоље одговарају пракси  рада сваког вртића. 
 
Форма акционих планова у којој је остварено самовредновање – у којој се користе  
разговараонце и ствараонице и постоје записници – реализована је потпуном  облику  у   
вртићима Бубамара, Дуга, Чигра, Колибри, Звончица, Дечији Луг, Сунце, Звездица, 
Маштарије, Звездани Гај, Звездара, Жубор, Зека, Плави Чуперак, Кошута, Змачић, 
Сунчица, Лане, ДЦ Звездани  Гај , Зора, Весељко, Лавић... 
Форма која користи различитим екстерним пројектима који се спроводе у установи 
реализована је  у вртићима  Наша Бајка и  Славуј. 
Форма која представља годишњи план, а не акциони реализована је у вртићима 
Драгуљче, Маслачак и Облачак. 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕСУ САМОВРЕДНОВАЊА ОД 2014. ДО 2018.год. 
  

Према Водичу за самовредновање и искуствима у учествовању у радној групи за  
формирање стандарда квалитета рада, определили смо се да основни циљ у раду тима  
за период од 2014. до 2018.год. буде: 

   
Интегрисање процеса самовредновања у редован рад установе 
 
Да  би то стварили у процесу самовредновања постављени су следећи задаци: 

• развијање различитих облика организовања учесника у процесу  
самовредновања 

• повезивање процеса самовредновања са интерним стручним усавршавањем  
у  установи  

• обликовање стандарда квалитета рада предшколске установе у теме за  
самовредновање 

• усаглашавање тема са компетенцијама васпитача 
 

Остваривање предвиђених задатака организовао је стручне раднике у Установи  
у „заједницу  која  истражује и кроз праксу учи“.  
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При томе смо се водили паролом да „Истина и пракса говоре“. На тај начин 
учесници у процесу самовредновања су се постепено диференцирали добијајући   
различите улоге и задужења, као што су: вођа тимова за самовредновање у вртићу, 
водитељ ствараоница и разговараоница, тим стр.сарадника и директора, а све је то  
координирао тим за самовредновање на нивоу Установе.  

У развијању различитих форми организовања учесника у самовредновању  
водили смо принципима дијалошке педагогије, посматрајући самовредновање као  
организовано разговарање учесника о стандардима квалитета рада. На тај начин  
настале су прве форме организованог самовредновања – дијалошке разговараонице. Из 
њих је пракса полако изродила и друге облике као што су драмске разговараонице, 
практичне  и идејне ствараонице.  

У следећим табелама приказан је развој и ефекти у процеса самовредновања од 
2014. до 2018.год. 

 
Временски период 2014-2015.год. 

 
 

У фокусу  самовредновања 
Пракса у 
раду која 

се 
вреднује 

Област  
стандарда 
Васпитно  

образовни рад 

Облици  
организо-

вања  
учесника  

Постигнућа Недостаци  Препоруке 

Реализовано је 40 
разговараонице са темама из 
праксе рада са децом које су  

везане за стандарде  
 

Учествовали су готово сви  
стручни радници у 
разговараоницама  

Разговараонице су  
организоване у готово свим  

Констатоване  
су велике 
разлике у 
квалитету   
васпитне  

подршке између 
различитих 

вртића 

Превише  

Кроз  
тимски рад  

са стр. 
сарадницима  
унапредити 

Ниво  
квалитета  
васпитне 

подршке у 
појединим  

Стандарди  
Вештине  

добре  
организа

ције  
рада са 
децом 

Кључни –  
Игре и 

активности  
одговарају 

интересовањим
а и потребама 

детета 

 
Дијалошке 
разговара-

онице 
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Актуелни – 
Организовање 

подршке у 
задовољавању 
потреба деце, 

активно 
укључивање у        

игре и 
активности, 
поштовање 
права свих, 
стварање 

заједништва и 
поверења 

 
 

вртићима, тако да у учесници 
из различитих вртића могли  
упознати са радом у другим  

вртићима  

Кроз разговарање размењена 
су искуства колега из 

различитих вртића, а посебно 
су млађе колеге моги стећи  

нова искуства  

Обликоване су теме за 
разговараонице на основу 

актуелних и кључних  
стадарда 

Осмишљена документација 
која прати рад разговараоница 

и увезује са са бодовима 
интерног стручног  

усавршавања 

учесника у 
разговараоници 

доприноси  
неактивности  

учесника 

Модел картица  
је компликован 

и треба га  
упростити 

вртићима. 
  Развити 

нове облике 
организовањ
а учесника у 

процесу  
самовредно-

вања  

 
 
 
 
 
 
 
 

Временски период 2015-2016.год. 
 
 

У фокусу самовредновања 
Пракса у 
раду која 

се 
вреднује 

Област  
стандарда 
Ресурси и 
Васпитно  

образовни рад  

Облици  
организо-

вања  
учесника  

Постигнућа Недостаци Препоруке 

Ствараонице су организоване 
на нивоу установе и 
карактерисале су се: 

  
богатством и разноврношћу 
садржаја, пријатном радном 

атмосфером, богатом 
интеракцијом учесника, 

занимљивим темама, 
ентузијазмом водитеља, 

бројношћу продуката 
примењивих у пракси  

Ствараонице 
траже више  
материјала и 
издашнију  
подршку  
установе 

 
Разговарао-

нице су и даље 
компликоване 

за учеснике  
/картони/ 

Развити  
већу сардњу  

вртића у 
обезбеђи-

вању  
материјала 

за 
ствараонице 

и 
подстицати  

васпитаче на 
организова-

Стандарди  
Креатив

ност у 
изради и 
примени 
средстав

а 

Кључни – 
Вртић је 

безбедна и 
сигурна  
средина 

Практичне  
ствараонице 
и дијалошке 
разговарао-

нице  
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Актуелни – 
Дидактичка 

средства, 
опрема и 

простори за рад 
су обезбеђени и 

користе се 
функционално. 

Амбијент је 
пријатан за све, 

физичка 
средина 

подстиче учење 
и развој, деца су 

мотивисана и 
активно  

укључена у игре 
и активности   

 
 

 
Разговараонице одржане на 

нивоу пунктова допринеле су 
бољој организацији, а посебно 
треба истаћи разговараонице 

са учествовањем родитеља као 
значајно постигнуће. 

  
Уз мноштво материјала 

разговараонице је пратио и  
календар стручног  

усавршавања на год. нивоу, 
што је омогућило лакше  

планирање рада учесника у 
самовредновању. 

   
Уведена је берза стручног  

која је омогућила избор 
учешћа и вођења 

разговараоница и ствараоница  

ње  
разгогарао-

ница са 
родитељима 

 
 

Временски период 2016-2017.год. 
 
 

У фокусу самовредновања 
Пракса у 
раду која 

се 
вреднује 

Област  
стандарда 
планови 

Ресурси и 
Васпитно  

образовни рад  
дечији развој  и 
напредовање, 

етос  

Облици  
организо-

вања 
учесника  

Постигнућа Недостаци Препоруке 
Драмске разговараонице су 
допринеле да се адекватније 

размене искуства о понашању 
деце, родитеља и васпитача, 
да се изнађу начини грађења 

поверења и заједништва, 
поштовања својих улога и 

правила, да се реше проблеми 
у тимовима у вртићу 

 
Тим за самовредновање 
Установе је акредитовао 

екстерни семинар о 
самовредновању са циљем  
ширења своје добре праксе  

како у установи тако и ван ње  
 

Планирани су  
задаци за 

васпитаче и 
стручне 

сараднике у 
свакодневној  

пракси 
самовреднова
ња, али то није 
нашло одјека  

јер тражи 
промену  

концепције у 
раду како  
васпитача  

тако и 
сарадника  

  

Отварање 
професиона-

лних  
позиција у 
интересу  
квалитета  

рада  

Стандарди  
 Тимски 
рад као  
основ  
добре  

организа
ције  

Кључни – 
Развијена је 
сарадња на 

свим нивоима, 
тимски се 
стварају  
услови за 

адаптацију  
деце  

Практичне  
ствараонице 
и дијалошке 
разговараони
це драмске 
разговарао-

нице  

Социјална 
средина  

подстиче учење 
и развој, 

руковођење је у 
функцији  

квалитета рада  
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Временски период 2017-2018.год. 
 
 

У фокусу самовредновања 
Пракса у 
раду која 

се 
вреднује 

Област  
стандарда 
Ресурси и 
Васпитно  

образовни рад,  
дечији развој и 
напредовање, 

етос  

Облици  
организо-

вања  
учесника  

Постигнућа Недостаци Препоруке 

32 партнерске групе као 
експерименталне 

истраживачке групе са 
сталним чланством, у којима 
се остварује самовредновање 
кроз садржаје које учесници 

бирају по сопственом  избору   
 

Развијање акционих планова 
као „акција у пракси“ са 

могућношћу прилагођавања  
могућностима у раду     

 
Комплетирање документације 

о процесу  развијања 
самовредновања у установи од 

2014. до 2018.год. 
 

Припреме за екстерну  
евалуцију  

 

Стављање 
екстерне 
евалуције  

испред   
процеса  

самовреднова
ња у склопу 

свакодневног  
рада у 

установи 
 
  
 

 

Стандарди  
Плани-

рање 
в.о. рада   

Кључни – 
Планира се на 

основу 
напретка у 

учењу и 
развоју.  

Подржава се 
промовише 
квалитетан  

васпитни рад, 
дечији развој и 
напредовање   

Практичне  
ствараонице 
и дијалошке 
разговарао-

нице   
драмске 

разговарао
нице и 
идејне  

ствараонице  

Сви планови су  
међусобно  

усклађени и сви  
заинтересовани  

учествују у 
изради, 

квалитет рада  
се прати и 

вреднује, деца  
остварују  

напредак у 
учењу и развоју 

 
 
 

Кроз процес увођења самовредновања у рад установе, израђено је доста пратећег 
материјала, брошура, постера, упустава, водича, записника, а о учешћу васпитача у 
процесу самовредновања постоји богата и добро сређена документација. 
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СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
 
 

На почетку школске 2017/2018.год. сачињен је план рада тима, са динамиком 
састанака квартално, а по потреби и чешће, састанак је сазивао координатор тима 
Драгана Стојановић, психолог.  

Реализоване су следеће активности:  
- у току године је одржано 3 састанка Тима на којима су присуствовали сви стручни 
сарадници, 11.10.2017; 1.2.2018. и 28.6.2018. 
- израђена је база података деце са сметњама у развоју по објектима која су на 
опсервацији и праћењу (99) 
- сачињена је листа деце са педагошким профилом (57), праћена је примена и 
реализација 
-  праћен је и унапређиван рад мини тимова за подршку 
-  праћен је рад пратиоца за децу (4) 
-  израђена је листа васпитача за стимулацију од 3% 
- планирано је и реализовано стручно усавршавање везано за јачање компетенција 
васпитача за рад са децом са сметњама у развоју: интерни семинар «Инклузивно 
образовање и ИОП» (едуковано 30 васпитача), «Ја могу корак напред, музичке 
активности и визуелне картице у функцији подстицања развоја деце са сметњама у 
развоју« (10 васпитача), Партнерска група (8 васпитача и дефектолога), обуке у 
оквиру пројекта УНИЦЕф-а: «Унапређивање васпитно-образовног рада са децом са 
сметњама у разувоју», «Јачање компетенција васпитача у комуникацији са 
родитељима» 
- праћен је рад развојних група, континуирано вршен упис деце, праћена адаптација, 
саветодавно рађено са родитељима и дефектолозима 
- праћен је рад развојне групе «Зора» (отежани услови рада због већег броја деце, 
узраста – преко 10 година – и здравствене проблематике), ангажован је још један 
дефектолог за рад у групи 
- континуирано и систематично је рађено на унапређивању индивидуализације и 
прилагођавања активности 
- развојне групе је посетила делегација Белгије и УНИЦЕФ-а  и том приликом је 
најављена могућност развоја установе у правцу модел центра за инклузивни приступ 
у раду 
- на последњем тиму, дошло се до закључка да је неопходно унапредити процес 
информисања на нивоу установе, с обзиром на величину установе и велики број деце 
на праћењу; да је неопходно упознавање инклузивног тима са свим проблемима на 
нивоу установе (неприхватање детета од стране васпитача, отпори-страхови, 
проблеми у комуникацији са родитељима, притужбе родитеља, отпори родитеља и 
сл.) који се повремено јављају. Закључак је да је потребно уједначавање у квалитету 
васпитно-образовног рада и инклузивног приступа на нивоу целе установе, на чему 
треба интензивно и континуирано радити у наредном периоду (сензибилизација и 
едукација кадра). 

 
- у оквиру пројекта «Иницијатива за подршку развоју и учењу деце раног узраста у 
Србији» - повећање обухвата деце припремним предшколским програмом и првим 
разредом основне школе реализован је низ активности и едукација Пројектног тима;  
у овој  школској години су  увођени  нови облици рада у установи и повезивање са 
основним школама («Деспот Стефан Лазаревић» и «Драгојло Дудућ») 

  
 
ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 
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На почетку школске 2017/18.године  конституисан је Тим и урађен план рада са 
приоритетним задацима. Договорено је да се Тим састаје квартално и по потреби.  

У току године реализована су 3 састанка на којима су договаране и реализоване 
следеће активности: 
- решавани су појединачни случајеви везано за пријаву сумње на насиље (вртићи 
„Сунце“, „Сунчица“ и „Жубор“) 
- креиран је садржај инфо-паноа у свим објектима 
- урађен је формулар за пријаву насиља 
- планирана је и реализована едукација васпитно-образовног особља у циљу превенције: 
активи „Професионална комуникација са родитељима“, „Индивидуализован приступ у 
раду са децом“, „Индивидуални образовни план и ИОП“, „Стрес и технике за 
превазилажења стреса“, „Извештавање родитеља о развоју и напредовању деце“ 
- у општини Звездара су реализована 2 састанка ради унапређивања сарадње свих 
релевантних институција 
- са Центром за социјални рад је остварена сарадња поводом израде плана услуга за 
заједничке кориснике (2 деце) 
- учешће у радионици „Приоритетне области стручног усавршавања у предшколским 
установама “, у организацији ЦИМ-а и Child protection hub-a Југоисточне Европе                     
- на последњем састанку тима је констатовано да је неопходно убудуће још више 
радити на едукацији и сензибилизацији не само запослених већ и родитеља на тему 
превенције насиља што би требало додатно да допринесе уједначавању квалитета рада  
на нивоу целе установе.  
                                                                                                                                                                              
Још један од закључака тима јесте да је потребно стручно усавршавање чланова тима 
преко акредитованих програма на тему зештите деце од насиља, злостављања и 
занемаривања, као и успостављање сарадње са тимовима других предшколских 
установа. 

 
 
 

6. СТРУЧНО  УСАВРШАВАЊЕ 
 

Стручно усавршавање као део професионалног развоја, унапређивања 
постојећих и стицања нових компетенција  запослених, обухватало је активности које је 
предузимала Установа: угледне активности,  излагање на састанцима стручних органа и 
тела које се односи на савладан програм стручног усавршавања или други облик 
стручног усавршавања ван установе, учешће запослених на акредитованим семинарима, 
стручне посете, учешће у пројектима, присуства на стручним сусретима васпитача, 
медицинских сестара и стручних сарадника, као разноврсне облике интерног стручног 
усавршавања. Паралелно са тим у све већем обиму се одвијало стручно усавршавање 
формалног и неформалног карактера које предузимају запослени у складу са личним 
планом професионалног развоја.  
 

РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА 

• Васпитно образовно веће  

Одржани су следећи састанци: 
Тема: „Усвајање годишњег плана и извештаја“ - септембар 
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Тема: „ Стандарди квалитета в.о. рада, приказ извештаја о екстерном вредновању 
предшколских установа, извештај о досадашњем процесу  самовредновањеа у установи- 
фебруар“ 
Тема: „Избор чланова У.О из редова запослених“ - март  

Планирано стручно веће на тему „Партнерство у образовању“ (Драгана Бренеселовић) 
није реализовано због заузетости предавача. 

 

• Рад педагошког колегијума 
 

Током ове године педагошки колегијум своје активности остварио је на састанку 
на коме су разматрана питања из делокруга васпитно-образовног рада Установе: 
Организација полагања испита за лиценцу кандитата приправника; Реализација 
програма (диверсификовани програми и Унапређивање инклузуивне праксе; Стручно 
усавршавање и избор акредитованих семинара; Самовредовање; Извештавање о раду 
вртића  
 

• АКТИВИ 

Актив за развојно планирање 

У току ове радне године оформљен је Актив за развојно планирање у новом 
саставу за наредни трогодишњи циклус. Први, конститутивни састанак, одржан је у 
децембру 2017.год. 

На састанцима (децембар, јануар) чланови актива су упознати са изменама и 
допунама ЗОСОВ-а прописаном структуром и елементима развојног плана као 
документа. Презентован је акционог плана на нивоу града Београда („Београд по мери 
детета“) који има за циљ развијање и унапређивање предшколског васпитања и 
образовања 2017-2021.год., као и Стратегија развоја образовања у Србији (предшколски 
ниво). Реализоване су активности везане за израду  развојног плана (анализа извештаја о 
самовредновању), испланирано је укључивање свих интересних група у процес израде и 
реализације документа. Анализирани су резултати SWОT анализе по објектима на 
нивоу установе. Дефинисане су области у којима ће бити формулисани развојни циљеви. 
Конкретизован је развојни план установе са усаглашеном визијом и циљевима која 
уважава континуитет процеса из претходног периода, актуелне снаге и слабости  као и 
приоритете развоја квалитетне праксе. Договорен је начин функционисања тима ради 
боље ефикасности и праћења реализованих активности.  
 
 
Стручни активи за васпитаче и медицинске сестре 

• „Сазнали на семинару – применили у пракси“, „ Корак по корак ка инклузивном 
образовању, „Ни црно ни бело“, „Подршка критичком мишљењу (примена 
различитих техника у раду са децом)“ – вртић Бубамара 

• Презентовање дела семинара „Васпитачи као носиоци квалитетног в.о. рада за 
сву децу“ – 3 пункта у 6 група (Облачак, Бубамара,Звездани гај) 

• Актив дефектолога : Конституисање актива, план рада (новембар – Наша Бајка);  
Извештај о реализованим и текућим активностима у оквиру пројекта отворених 
група – интегрисање ИОП-а у план рада групе (март – Наша Бајка)  
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Поред класичне форме састанака актива, активи су реализовани у специфичним 
формама размене по мањим групама у оквиру састанака тимова са стручним 
сарадницима :  
 

Теме Облици рада Учесници Реализатори 
Нове технике 
приближавања 
писане речи деци 

Радна група - 
угледна 
активност 

Васпитачи вртића 
Колибри, Жубор, 
Бубамара, 
Звездара, Дечији 
Луг 

Мирјана Бачевић 
март-мај 
 

Примена 
инструктивних 
материјала  

Радне групе 
 

 
Сви васпитачи 
ППП 

Марија Хорватин 
Ракић и Милана 
Јеловац-децембар 

Практична 
примена  

Стимулација раног 
развоја говора – 
покрет, ритам, говор 

Радна група, 
примена актива 
Ритам, покрет, 
говор 

Сви вртићи Марија Хорватин 
Ракић и Милана 
Јеловац-новембар, 
март-април 

Адаптација-
протокол рада са 
акцентом на 
родитељима 
 

Актив  Део терена Драгана Стојановић, 
Срђан Јанчић 
август – септембар 

Професионална 
комуникација са 
родитељима са 
акцентом на 
свакодневну 
комуникацију са 
родитељима 

Актив Сунце Марија Стефановић 

Праћење дечјег 
напредка: 
планирање и 
технике праћења, 
дечји портфолио 

Радне групе Дечији Луг, Зора, 
Зека, Звездара, 
Бубамара, 
Облачак, Звончица 

Срђан Јанчић, 
Драгана Стојановић 
Октобар-децембар 

Педагошка 
документација, 
евиденција и 
бележење, 
индивидуализација  

Тимови вртића  Сви вртићи Стручни сарадници 
Септембар-фебруар 

Планирање и 
евиденција 
индивидуализације 
рада за децу са 
сметњама у развоју 

Тимови вртића  Марија Стефановић 

Дечји портфолио – 
планирање в.о. рада 
у функцији развоја 
деце 

Радне групе  Дргана Стојановић 

Улога васпитача у Радна друпа  Дргана Стојановић 
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заштита деце од 
насиља, 
занемаривања и 
злостављања 
Професионализам у 
односу на родитеље 

Радне групе  Дргана Стојановић 

Самовредновање и 
Тимски рад 

Актив Колибри Марија Стефановић 

 
 
Пројекти  установе: 
 

• Пројекат: Иницијатива за подршку развоју и учењу ромске деце раног 
узраста  Србији“ 
време реализација : 2018.год. 
реализатори: ЦИП, образовно културна заједница Романипен и Фондација за 
отворено друштво из Лондона и Србије 
укљученост установа: Звездара је једна од 16 предшколских установа у Србији 
које су укључене у Пројекат (вртићи: „Сунце“, „Маслачак“, „Сунчица“, „Зека“ и 
„Дечји луг“) 
Пројектни тим: чине стални чланови (8 чланова: стручни сарадници, 
сарадници,васпитачи), а по потреби се укључују остали сарадници и васпитачи 
ових објеката који су прошли неку од едукација. 
Реализоване активности у оквиру Пројекта: 
Регионални сусрети П.У. мај месец, Звездани гај 
 

 
Екстерно стручно усавршавање 

 
Семинари: 

 
• ''Ја могу корак напред'' – музичке активности и визуелне картице у функцији 

подстицаја развоја деце са сметњама у развоју  
• Конфликтне ситуације, ефикасно решавање   
• Пројектни приступ учењу у функцији остваривања интегрисаног и 

кооперативног учења у васпитној групи – у организацији удружења 
медицинских сестара (2 термина – фебруар) 

• Унапређивање сарадње са родитељима кроз јачање комуникацијских 
вештина и  

• Рефлексивни васпитач (2 семинара – мај) 
• Начини самовредновања васпитача и стручних сарадника у предшколској 

установи                                                                                            
• Ефикасним реаговањем до успешнијег решавања и превазилажења кризних 

ситуација  
• Заједничке физичке активности родитеља и деце у предшколској установи  
• Квалитетно образовање за све, инклузивно образовање – индивидуални 

образовни план 
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• Планирање подршке за децу са сметњама у развоју и вођење педагошке 
документације 

• Практично писање пројеката и донатори за образовне установе 2018 - 
ЦЕУП 

• Подстицање дечјег развоја применом и обликовањем природних материјала 
• Обука Уницеф - Васпитачи као носиоци квалитетног в.о.  рада за сву децу – 

Шабац (30 васпитача) и  у  Звезданом гају (учешће једног дефектолога) 
• ТОТ обука за тренере ( Уницеф)-Васпитачи као носиоци квалитетног во 

рада за сву децу ( обучени психолог и дефектолог) 
• Израда акционог плана за унапређивање рада са децом са сметњама – у 

оквиру пројекта УНИЦЕФ (реализовано кроз три сесије 
• Вештине подстицања дечјег сазнајног потенцијала на раном узрасту, Савез 

удружења васпитача Србије 
• Диверсификовани програм (он лајн семинар) 
• Хоризонтално учење (он лајн семинар) 
• Подршка квалитету в.о. рада (он лајн семинар) 
• Дете у програму и говорним разменама 
• Ефикасно дисциплина –  између жеља и могућности 
• Традиционалне рукотворине у вртићу 
• Примена садржаја и активности из екологије 
• Креативношћу до логичког мишљења 
• Јачање капацитета рада запослених у предшколским установама за  рад са 

родитељима деце са сметњама у развоју 
 

 
Стручни сусрети: 
 
Запослени су током године остварили учешће у следећим стручним догађањима: 
 
• Трећи конгрес стручних радника предшколских установа Србије – Златибор – 

Предшколско васпитање и образовање – ка квалитетној пракси (у оквиру кога је 
стр. сарадник психолог имала излагање на тему: Стратегија развоја инклузивне 
праксе у П.У. Звездара – март 2018.) 

• XV Истраживачки дани васпитача, Учитељски факултет, Београд - мај 
• Стручна  конференције  за  васпитаче: Уметност – извор грађења односа у процесу В.О.Р.- 

Врњачка  Бања – април 2018. 
• XXI сусрети медицинских сестара – игре, играчке и саиграчи у јаслама, Дивчибаре, јун 
• Радионица на тему Израда плана за једно дете и породицу – март (УНИЦЕФ) 
• Конференција УНИЦЕФ-а „Рани развој детета – најважније улагање у будућност земље“ – 

септембар 2017. 
• Хоризонтална размена „Повећање праведности предшколског васпитања и образовања 

креирањем различитих програма“ – Удружење стручних сарадника ПУ и Центар за 
интерактивну педагогију – ПУ Чукарица, јун 2018. 

• Округли сто : Примена нових метода учења“ Секција предшколских педагога Педагошког 
друштва Србије – мај 2018. 

 
Предавања, обуке 
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• Уводно предавање за напредни тренинг о пружању сервиса ране интервенције – 
предавач Нирвана Пиштољевић, март 2018.  

• Тренинг обука: пружање сервиса ране интервенције (водитељ Нирвана Пиштољевић) - 
2 циклуса - април/мај 2018. ( обучена два стручна сарадника и дефектолог) 

 
 
 

7. РАД СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 
 

Стручни сарадници су кроз тимски рад и редовне недељне састанке са 
директорима планирали и вредновали свој рад који је обухватао:   

• Учешће стручних сарадника у активностима комисијског централизованог уписа 
деце (интевјуи по вртићима са родитељима и децом; упис деце са сметњама у 
развоју по интерном протоколу уписа; организовање и реализација родитељских 
састанака). 

• Учешће  стручних сарадника у стручним тимовима ПУ Звездара (Стручни тим за 
инклузивно образовање; Тим за заштиту деце од насиља и злостављања; Тим за 
самовредновање; Тим дечјег центара Звездани гај). 

• Обилазак објеката, тимови са васпитно образовним особљем спрам 
специфичности објеката: програмска орјентација, акциони план, динамика  
реалазације в.о. рада и планирање. 

• Укључивање стручног сарадника по потреби спрам компентенција: саветодавни 
рад са родитељима, васпитачима, подршка деци, предлози за примену 
индивидуализације у в.о раду. 

• Праћење и опсервација деце, детекција и рано откривање неравномерног развоја 
деце јасленог узраста и деце од 3-6 г. 

• Планирање и организовање стручног усавршавања на нивоу установе:  
• Учешће у организовању интерног стручног усавршавања и самовредновања; 
• Праћење реализације интерног стручног усавршавања и самовредновања 
• Анализа остварених облика интерног стручног усавршавања и самовредновања 
• Планирање и реализација активности и рад у комисијама у склопу интерног 

полагања програма увођења приправника у посао (испит за лиценцу 
• Учествовање у пројектним активностима: Подршка унапређивању квалитета в.о. 

рада са децом са сметњама у развоју; Иницијатива за подршку развоју и учењу 
ромске деце раног узраста у Србији. 

• Самовредновање рада  развојних група, систематичан приступ, анализа рада 
вртића у чијем саставу су развојне групе (тим васитача, сестара, дефектолога и  
чланови стручног тима за инклузивно образовање)  

• Логопеди су испитали артикулациони статус код 945 деце  узраста од 5,5 г. - 6,5г. 
Испитан је говорни статус деце узраста од 4,5 до 5,5 - 84. Индивидуално 
корективни рад са децом уз присуство родитеља одвијао се на пунктовима у 
вртићима „Сунчица“ „Маштарије“ „Бубамара“ (корекција гласа), Дан отворених 
врата са логопедом (савети за стимулацију говора, говорне вежбе) по свим 
вртићима, укупно 275.  

 
Б) ОРГАНИЗОВАЊЕ ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ  

 
1. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 
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1. МАТЕРИЈАЛНИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

А) Материјални ресурси    
 
1.Објекти за децу 
 

Ре
д.б
р. 

Н а з и в 
о б ј е к т а 

К а п а ц и т е т Површина м2 

А д р е с а Телефон Јасл 
Гру
пе 

Врт 
груп
е 

Бр. 
деце 
норм. 

Бр. 
деце 
120 

Објек
та 

двори
шта 

01. “Сунце” 7 13 402 481 1.869 7.750 16. октобар 8 3427-074 
02. "Маслачак" 5 8,5 269 322 967 2.228 Петраркина 3 3428-459 
03. "Чигра" 5 13 380 470 2.278 165 Устаничка 194a 2882-453 
04. "Дечји луг" 5 10 301 361 1.422 9.150 Павла Васића 2a 2884-924 
05. "Сунчица" 3 6 174 208 550 98 Војводе Богдана 1 2404-323 
06. "Дуга" 2 7 185 222 1.235 1.360 Суботичка 2а 2416-632 
07. "Кошута" 4 7,5 235 280 1.066 1.358 Благајска 4 2885-955 
08. "Драгуљче" 3 6 177 212 927 1.786 Ђурићева 3 2453-593 
09. "Колибри" 3 6 176 212 1.066 1.358 X авијатичара 2a 2884-729 

10. "Жубор" 4,5 7 216 258 904 620 Велизара  
Косановића 43 2885-663 

11. "Маштарије" / 9 207 247 799 470 Прешевска  61a 2411-335 
12. "Лане" 4 4,5 161 192 718 1.334 Ариљска бб 2863-656 
13. "Зека" 2 4 95 114 390 580 Византијска 57 3461-107 

14. "Плави 
чуперак" / 8,5 202 242 698 509 Вјекослава Ковача 

3a 2412-329 

15. "Наша бајка" / 4,5 106 127 498 267 Поп Стојанова 7 2404-091 

16. "Звездани 
гај" 2 7,5 195 234 750 3.485 Вељка Дугошевића 

48 2772-880 

17. ДЦ 
"Звезд. гај" 3 6 180 216 2.960 13.943 Вељка Дугошевића 

48 2771-170 

18. "Зора" 1 3 84 101 396 850 Панте Срећковића 
10 6764-516 

19. "Весељко" / 3,5 80 96 224 1.250 Велиз. Косановића 
7 2404-845 

20. "Звездара" 8 / 102 120 664 - Чингријина 1a 2416-152 
21. "Славуј" 5 / 60 70 286 84 Чеде Мијатовића 6 2410-410 

22. "Бубамара" 6 11,5 349 449 2300 2881 МешеСелимовића 
11 3437-578 

23. "Звончица" 6,5 13 394 472 2.487 1.500 Љубише 
Миодраговића бб 7465-465 

24. "Звездица" 6,5 12 372 445 1.800 1.000 Пупинова 4 3436-744 

25. "Облачак" 5 9 277 333 1.890 2224 Веселина  
Чајкановића 45 7465-818 

26. "Змајчић" 1 3 61 73 356 1.659 Крижанићева бб  
 Укупно: 91,5 192,5 5.450 6.557 29.500 57.909  
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2. Преглед других (прилагођених) простора за рад са децом  
 

Ред. 
број 

Назив објекта 

      Капацитет       Површина м2 

А д р е с а Телефон Бр. 
група 

Бр. 
деце 
норм. 

Бр. 
деце 
120
% 

Про-
стора 

Двори-
шта 

01. "Цврчак" 1,5 39 47 116  Захумска 23b 2422-845 
02. "М.Маслачак" 2 50 60 163  Петраркина 3 3428-662 
03. "Лавић" 4 97 113 336 350 Сопоћанска 3 2864-452 
04. „1300 

каплара“ 2 52 62   Панчина 1  

 Укупно: 9,5 238 235 615 350  
 
 
 
 
3. Објекат за припрему хране 
 

Назив објекта 
површин

а 
м2 

Капацитет једне смене 
А д р е с а Телефон Кув.оброк

а Пецива Пр.меса у 
кг. 

Дечја централна 
Кухиња 2.931 1.200 kg 300 kg 520 kg 

Панте 
Срећковића 
10 

2752-575 
2752-724 

 
 
3. Програми од општег интереса 
 

Ред. 
број Назив објекта 

Деца 
ометена 
у развоју 

Деца на дужем 
болничком 

лечењу 

ППП 
четворочасо
вни програм 

01. „Чигра” 2  1 
02. „Наша бајка” 1   
03. „Зора” 1 4  
04. „Сунце”   2 
05. „Маслачак“   2 
06. ОШ „Владимир Петковић ДИС“   1 
07. ОШ „Десанка Максимовић“   2 
08. ОШ „Иван Горан Ковачић“   1 
09. ОШ „Ћирило и Методије“   1 
10. ОШ „Драгојло Дудић“   1 

 Укупно: 4 4 11 
 
 
4. Објекат за припрему хране 
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   Назив објекта Површина Капацитет једне смене Адреса Телефон Кув.оброка Пецива  Пр.меса у кг 
Дечија централна 

кухиња   2.931 м2 2500 кг 1000 кг 750 кг Панте 
Срећковића 10 

 2752-575 
 2752-724 

 
5. Објекат за одмор и рекреацију 
 

  Назив објекта Капацитет 
Кревета 

Површина 
   објекта 

Површина 
дворишта Адреса    Телефон 

ДЦ „Звездани гај“ 140 2.960 м2 13.943 м2 Вељка 
Дугошевића 48 

2771-170 
2772-230 

 
 
 
 
 
6.  Облик рада, просечан број уписане деце – просечан број долазеће деце 
 

Облик рада 
Просечан број  
уписане деце 

Просечан број  
долазеће деце 

јасле вртић јасле Вртић 

Целодневни боравак 1.456 4.745 949.75 2988.73 
 
 

Просечан број група и деце од  01.09.2017. – 31.08.2018.год. 
 

Ред. 
број        Облици рада Просечан број група Просечан број 

уписане деце 
01. Јасле 91 1.443 

02. Вртић 
од 3 до 5,5 година 145 

192,5 
3.634 

целодневни ППП 47,5 1.281 
03. Развојне групе 4 17 
04. Болничке групе 5   230 

05. ППП четво- 
  рочасовни 

у установи 5 
11 

120 
    217 ван установе 6 97 

 Укупно: 303,5 6.822 

 
  

 
ЗИМОВАЊЕ И ЛЕТОВАЊЕ ДЕЦЕ 

 
Предшколска установа „Звездара” је организовала зимовање и летовање 

предшколске деце, узраста од 4 до 7 година у сарадњи са специјализованим установама 
– Центром дечијих летовалишта и Опоравилишта града Београда.  
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ЗИМОВАЊЕ: 
 

ДЕСТИНАЦИЈА ПЕРИОД Укупан  
број Регрес Пуна цена 

ДИВЧИБАРЕ 28.02 - 07.03.2018 121 13 108 

МИТРОВАЦ –
ТАРА 18.01.-26.02.2018 314 44 270 

РУДНИК 22.01.-05.03.2018 173 22 151 
СТАНИШИНЦИ-

ГОЧ 21.12-14.03.2018 238 31 207 

БУКУЉА 12.01-19.01.2018 141 32 109 
УКУПНО: 987 142 845 

 
ЛЕТОВАЊЕ: 
 

ДЕСТИНАЦИЈА ПЕРИОД Укупан  
број Регрес Пуна цена 

ДИВЧИБАРЕ, 
РУДНИК, ГОЧ, 

СОКОБАЊА 
01.06-28.06.2018 465   

УКУПНО: 465   
 

 
ИЗЛЕТИ 

 
У току ове школске године у оквиру посебних програма реализовани су 

једнодневни излети за децу старијих и предшколских група свих објеката. Локације које 
су посећене су: Бабина река – Аранђеловац (април) и Фрушка гора (мај). Кроз овај 
програм је прошло укупно 2.280 деце.     

 
 

ИСКОРИШЋЕНОСТ  КАПАЦИТЕТА 
 
 

У извештајном периоду било је уписано укупно 6.201 деце, а просечан број 
долазеће деце био је 3.938 деце.  
 
Кадрови 
 
Структура запослених у Установи на неодређено време на дан 30.06.2018. године.  
У Установи је на дан 30.06.2018.г. било укупно запослених 1025 
и то: 715 запослених на неодређено време и 310 на одређено време. 
 
             Неодређено             Одређено              Укупно 
У РЈ за предшколско васпитање...............       658                     286                         944 
У РЈ ДЦ „Звездани гај“..............................           4                        -                              4 
У РЈ ДЦ Кухиња.........................................         35                       19                          54 
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У РЈ Заједничких служби ..........................        18                        5                            23 
УКУПНО:                                                          715                      310                      1.025 
 
 
 

Структура запослених у Установи на неодређено време према 
квалификацијама на дан 30.06.2018. године: 

 
 
Радна јединица ВСС ВШС ССС ВКВ КВ ПК НК СВЕГА 

За предш.васпит. 104 231 152 / 4 51 116 658 
ДЦ „Звездани гај“ / 2 / / / / 2 4 
ДЦ Кухиња / 3 4 3 6 9 10 35 
Заједничке службе 4 3 10 / 1 / / 18 
УКУПНО: 108 239 166 3 11 60 128 715 

Број запослених по радним местима који је отишао у пензију у периоду од 
01.01.2018. до 30.06.2018. године: 

- васпитач      ............................................................. 1 
- васпитач    (отказ Уговора о раду) ....................... 1  
- медицинска сестра у групи ................................... 1 
- медицинска сестра на превентиви ....................... 2 
- кувар ........................................................................ 1 
- спремачица .............................................................. 1 
- спремачица (отказ уговора о раду) .......................... 3 

           _________________________________________________ 
            УКУПНО:    10 
 
 
 

2. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПРЕВЕНТИВНО  
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 
 

Програм превентивно здравствене заштите је реализован према упутствима из 
„Правилника о превентивно здравственој заштити и стручној спреми здравствених 
радника у предшколским установама“ прописаног од стране Министарства здравља 
(„Службени гласник РС“, бр. 73/94.). У јаслама, програм су реализовале медицинске 
сестре васпитачког смера кроз негу, исхрану, здравствено васпитне активности-игру. У 
вртићима, програм су реализовале медицинске сестре на превентиви. Од 15.12.2017. 
године усвојен је нови "Правилник о ближим условима и начину остваривања неге и 
превентивно-здравствене заштите деце у предшколској установи" („Службеном 
гласнику РС“, бр. 112/2017.), према коме пзз у јаслама и вртићу обављају медицинске 
сестре - сарадници на пословима неге и пзз чиме се проширује њихов обим рада, као и 
број запослених на тим пословима.   
Поред редовног рада, издвајамо : 
* На основу медицинске документације и молби родитеља упућене „Комисији за 
унапређење исхране“ обезбеђена је здравствена подршка деци са нутритивним 
алергијама (71), као и исхрана деце на основу вероисповести (10). Кроз активе, сви 
запослени су упознати са алергијама код деце, као и препорукама за исхрану и прву 
помоћ; 
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* У оквиру здравствено васпитних активности са децом на формирању здравих навика, 
сестре су обрађивале теме: "Волим да се не разболим", "Како да очувамо наше срце", 
"Леп осмех здрави зуби", "Моје тело расте и мења се", "Пре и после јела", " Прљаво и 
чисто није исто", "Здраво се хранимо", "Од њиве до трпезе", "Правилно понашање на 
сунцу", "У здравом телу здрав дух", "Опасност је свуда око нас", "Чиста 
соба,вртић,пак...", "Чувајмо нашу планету", "Спорт који волимо", "Пуна корпа здраве 
хране", "Чистоћа је пола здравља", "Правилно прање руку-беле рукавице", "Како се 
воли", "Воће и поврће из бакине баште", "Наша исхрана по бојама","Пирамида исхране", 
"Госпођа штрока и госпођа хигијена"- драматизација...  
* Деца из свих наших вртића су учествовала на ликовном конкурсу ГЗЗЈЗ поводом 
кампање Октобар-месец правилне исхране на тему: „Променимо будућност миграција - 
унапредимо безбедност хране и пољопривредни развој“, али нису освојила ни једну 
награду.  
Поводом исте манифестације у Звезданом гају је одржан "Сајам здраве хране" који је 
трајао три дана (31.10 - 02.11.2017.) од 15-18 часова на коме су сви вртићи имали своје 
представнике који су на штандовима промовисали здраву храну кроз задату тему (сваки 
вртић је имао да представи неку групу намирница). Деци, родитељима и запосленима је 
на сликовити  начин приказана здрава храна (како се и од чега (којих житарица) прави 
хлеб, где расте, како се бере и употребљава лековито биље,  приказани су и каширани 
модели воћа и поврћа, као и модели животиња, лутки, превозних средстава направљени 
од свежег воћа и поврћа-"Oживи воће и поврће"- вртић "Бубамара", ретко јужно воће, 
процес производње млека, сокова, изложили књигу рецепата, "Буквар здраве хране"...  ; 
 Вртић „Дечји Луг“ је организовао представу деци, родитељима и запосленима на  тему 
здраве  хране „Баба Здравка и Деда Живко“ на Сајму здраве хране. 
* Поводом обележавања Европског дана (18.11.2017.) и Светске недеље свесности о 
рационалној употреби антибиотика, СЗО и Министарство здравља је организовало 
ликовни конкурс у сарадњи са Савезом удружења медицинских сестара пу Србије за 
децу предшколског узраста са темом: "Бактерије и антибиотици". За појединачне радове 
награђена су деца из вртића "Дечји Луг"- троје деце, вртић"Звончица" и "Драгуљче"- 
двоје деце и вртића "Машратије","Лане","Цврчак", и "Кошута" по једно дете. 
* У вртићу "Звездица" родитељи су деци представљали своја занимања тако да је отац 
фудбалер  
причао на тему: "Спорт и здравље", мајка балерина о "Значају балета за правилно држање 
кичме",  мајка ортопед "о Значају исхране и вежби за здравље кичме"... 
* У вртићу "Маштарије" одржано (25.10.2017.) је превентивно предавање са темом: 
"Страбизам и слабовидост" – др Бајић (специјалиста офталмолог) на коме су се 
родитељи упознали са офталмолошким проблемима деце на раном узрасту. У Србији се 
први офталмолошки преглед обавља у четвртој или петој години, али по статистичким 
податцма само око 30% деце бива доведено и прегледано у том узрасту. 
12.12.2017. године у истом вртићу ГЗЗЈЗ спровео обуку родитеља деце и запослених 
(око 25) са темама: 
 1. Епидемиолошки значај инфективних болести у дечјим колективима - епидемиолог 
ГЗЗЈЗ 
 2. Безбедност у саобраћају – др Невенка Ковачевић 
 3. Утицај медија на здравље деце – др Гордана Тамбурковски  
* Градска чистоћа је поклонила вртићима "Звездани Гај", ДЦ „Звездани Гај", 
"Бубамара", "Маслачак", "Кошута" и "Жубор" представу "Не прљај" и "Рециклажа" где 
су деца старијих узраста кроз представу упознала на који начин треба чувати природу. 
* У вртићу "Жубор" Центар за едукацију, превенцију и промоцију у саобраћају" 
организовао је радионицу са децом – Безбедно у саобраћају. 
* Вртић "Плави Чуперак" (04.04.2018.) – радионица са децом и родитељима 
предшколске групе са темом "Здрави зуби леп осмех" где је стоматолог др Ангелина 
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Јовановић демонстрирала правилно прање зуба на моделу (кружним покретима, зуб по 
зуб).  
15.05.2018. у истом вртићу је одржана радионица са децом и родитељима предшколске 
групе о понашању у саобраћају "10 лекција које живот значе" – радионицу водио 
родитељ полицајац. 
24.05.2018. у истом вртићу је одржана радионица са темом: "Плућа нашег града" коју је 
водио директор "Покрета Горана Србије" – Новица Милосављевић у сарадњи са 
Министарством пољопривреде, шумарства, водопривреде – управом за шуме. Он је 
упознао децу о значају дрвећа, врстама које постоје, зашто треба да их чувамо, садимо, 
гајимо.... 
* Деца старије и предшколске групе вртића "Драгуљче" су учесвовала са ликовним 
радовима (18.05.2018.) са темом: "Осмехни се здраво" на излозби одржаној у Дому 
здравља Звездара поводом "Недеље здравља уста и зуба". 
* У тиму са васпитачима и осталим особљем, сестре су радиле на реализацији 
активности из програма „Здрав вртић“, 39 млађих и 114 средњих, старијих и 
предшколских група: 

 
                БРОЈ АКТИВНОСТИ ПО САДРЖАЈИМА  I -VI 2018 

 
бр 

ЕДУКАТИВНИ 
САДРЖАЈ 

СА МЛАЂОМ 
ГРУПОМ ДЕЦЕ 

СА СРЕДЊОМ И 
СТАРИЈОМ 

ГРУПОМ ДЕЦЕ 
СА 

РОДИТЕЉИМА СА ОСОБЉЕМ 

1 ПОЈАМ 
ЗДРАВЉА 468 222 95,00 1368 661 96,00 749 341 91,00 316 155 98,00 

2 
ЛИЧНА И 
ОПШТА 

ХИГИЈЕНА 
2028 938 93,00 5928 2847 96,00 635 307 97,00 439 214 97,00 

3 
ХИГИЈЕНА И 
НЕГА УСТА И 

ЗУБА 
468 206 88,00 1368 660 96,00 557 267 96,00 0 0 0,00 

4 РАСТ И РАЗВОЈ 468 211 90,00 1368 635 93,00 692 320 92,00 0 0 0,00 

5 
ГРАЂА 

ЧОВЕКОВОГ 
ТЕЛА 

234 104 89,00 684 316 92,00 80 39 97,00 0 0 0,00 

6 ИСХРАНА 936 434 93,00 2736 1299 95,00 837 432 103,00 386 189 98,00 

7 ФИЗИЧКО 
ВЕЖБАЊЕ 936 393 84,00 2736 1372 100,00 568 269 95,00 250 116 93,00 

8 
ШТЕТНЕ 

МАТЕРИЈЕ ЗА 
ЗДРАВЉЕ 

468 219 90,00 1368 614 90,00 409 198 97,00 410 194 95,00 

9 ПРЕНОСИВЕ 
БОЛЕСТИ 2028 817 81,00 5928 2706 91,00 709 321 90,00 305 145 95,00 

10 ПОНАШАЊЕ, 
ДРУЖЕЊЕ.. 2028 885 87,00 5928 2777 94,00 454 199 87,00 204 88 86,00 

11 ЉУБАВ 468 234 100,00 1368 584 85,00 19 6 63,00 0 0 0,00 

12 ОДНОСИ МЕЂУ 
ПОЛОВИМА 0 0 0,00 1320 515 78,00 0 0 0,00 0 0 0,00 

13 ПОНАШАЊЕ У 
САОБРАЋАЈУ 2028 845 83,00 5928 2651 89,00 219 97 88,00 53 21 79,00 

14 ПОВРЕЂИВАЊЕ 2028 923 91,00 5928 2859 96,00 654 317 97,00 417 219 96,00 

15 
ЗДРАВА 

ЖИВОТНА 
СРЕДИНА 

468 219 94,00 1368 662 97,00 319 149 93,00 270 122 90,00 

У К У П Н О 15054 6650 88,00 45324 21158 93,00 6901 3262 94,00 3050 1463 96,00 
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Бр. 
ОБУХВАТ 

ЦИЉНЕ ГРУПЕ 
ПРОГРАМОМ 

"ЗДРАВ ВРТИЋ" 

МЛАЂА ГРУПА 
ДЕЦЕ 

СРЕДЊА И 
СТАРИЈА ГРУПА 

ДЕЦЕ  
РОДИТЕЉИ ОСОБЉЕ 

План Изв. % План Изв. % План Изв. % План Изв. % 

1 БРОЈ ЛИЦА 1193 716 60,00 3549 2251 63,00 4771 3363 70,00 759 614 81,00 
 
* Преко „Центра дечјих летовалишта и опоравилишта и Агенције "Маг"“ 448 деце је 
летовало и 974 је зимовало на Тари, Гочу, Руднику, Соко Бањи, Дивчибарима и Букуљи. 
На зимовање и летовање су ишла и деца која болују од неких хроничних болести. 
Васпитачи и координатори, пре поласка на летовање су имали инструктивни и 
едукативни састанак о поступању; 
 
* Ради боље сарадње и стицања поверења родитеља, сестре на превентиви су 
организовале здравствено васпитни рад са родитељима путем индивидуалних и групних 
разговора, радионица, играоница, групних и општих родитељских састанака, дана 
отворених врата; 
 
* Посебан акценат смо ставили на физичке активности деце, јер су превентивни 
прегледи физијатра показали да је све већи број деце који има проблема са стопалима и 
кичмом. Поред горе наведеног вежбама смо подизали спремност дечјег организма за 
изазове у активностима и игри ради смањивања могућности за повређивање. Свако 
јутро васпитачи и сестре су пре доручка организовали игре примерене узрасту деце у 
којима је била ангажована целокупна мускулатура тела. Такође су организоване 
колективне игре на нивоу вртића "Полигон здравља", Тротинијада.... У вртићу 
"Кошута" средствима донације "Хенкела" адаптирана је магацинска просторија у 
фискултурну салу. 
 
 * У периоду до фебруара до јуна трајала је реконструисан вртића "Лане". Током 
реконструкције деца су била измештена по вртићима "Звездара","Маштарије", "Плави 
Чуперак","Змајчић" и "Чигра". Планирана је набавка кухињске опреме и дела намештаја.  
 

Пратили смо епидемиолошку ситуацију у вртићима. Приликом појаве неке заразне 
болести, сестре су прегледале децу, а сумњиве случајеве упућивале код ординирајућег 
педијатра и предузимале све неопходне противепидемијске мере уз појачан 
епидемиолошки надзор деце која су била у контакту.            

Сестре на превентиви су организовале прање и дезинфекцију играчака, површина и 
предмета у групним собама, кварцовање просторија, пресвлачење постељине и 
дезинфекцију коју је обављао Завода за биоциде.  

 
ИЗВЕШТАЈ O ОДСУСТВОВАЊУ ДЕЦЕ У 2017/2018.години 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Септе
мбар 6031 3916 1075 1046 29 640 70 47 13 5 0 41 38 0 0 0 0 250 1040 

Октоб
ар 6137 4258 1284 1232 52 739 151 69 17 9 2 43 48 0 0 2 0 256 595 

Новем
бар 6172 4073 1271 1223 48 736 159 60 19 12 1 41 73 0 0 1 0 217 828 

Децем
бар 6205 4224 911 891 20 491 87 44 10 7 1 24 73 0 0 0 1 193 1070 

Јануар 6204 3088 1650 1593 57 967 136 122 13 9 7 36 164 0 0 1 2 250 1466 
Фебру

ар 6234 3118 1410 1349 61 763 132 79 36 6 1 41 112 0 0 1 0 300 1706 

Март 6250 3706 1478 1443 35 870 117 73 35 4 2 39 105 0 0 0 0 268 1066 

Април 6317 4249 1094 1056 38 608 120 46 18 5 2 27 115 0 0 0 1 190 974 

Мај 6296 4419 1001 965 36 539 98 53 8 5 6 33 84 0 0 0 0 211 876 

Јун 6221 4293 611 606 5 329 45 23 2 4 4 22 11 0 0 1 1 174 1317 
УКУ
ПНО 

6206
7 

3934
4 

1178
5 

1140
4 381 

668
2 

111
5 616 171 66 26 347 823 0 0 6 5 

230
9 

1093
8 

ПРОС
ЕК 6207 3934 1179 1141 38 668 112 62 17 7 3 34 82 0 0 0,6 0,5 231 1094 

 
* У пеиоду од 05.03.2018 - 09.03.2018 године 11-оро деце старије вртићке групе и један 
васпитач вртића "Звончица" је оболео од Enterobius vermicularis-a. Први случај је 
пријављен вртићу у после подневним сатима 05.03.2018. године да је код детета из 
старије групе у приватној лабораторији изолован Enterobius vermicularis. По добијању 
информације приступило се спровођењу противепидемијских мера (прање и 
дезинфекција свих површина, опреме и играчака), промена постељног рубља, 
прикупљање информација о разлозима изостанка деце уз појачане мере опште и личне 
хигијене. Наредног дана 06.03.2018. године пријављен је још један случај из исте групе. 
По добијању информације контактиран је епидемиолог ГЗЗЈЗ који је дао усмене 
предлоге за спровођење противепидемијских мера које смо ми већ обавили. Сарадник за 
унапређивање пзз и санитарни техничар из Секретаријата је обишао објекат, 
исконтролисао спровоћење противепидемијских мера и утврдио да је хигијенско стање 
на задовољавајућем нивоу и да средстава за одржавање хигијене и дезинфекцију има у 
довољним количинама. Након пријављивања још двоје оболело деце 08.03.2018. године 
поново је контактиран епидемиолог ГЗЗЈЗ са молбом да њихова епидемиолошка служба 
изврши епидемиолошко испитивање због свакодневног повећања броја заражених. У 
клиничкој слици оболеле деце (2013) доминирали су симптоми свраба у пределу ануса. 
Но снову епидемиолошког испитивања епидемиолог даје налог 09.03.2018. године за 
узимање 31 перианалног бриса и то од 28 деце старије групе и од 3 васпитача. На 
основу добијених резултата утврђено је присуство Enterobius vermicularis-a код 6 особа 
(5 деце и једног васпитача). Све оболеле особе су изоловане и послате на лечење. 
Епидемиолог је обишао објекат и утврдио хигијенско задовољавајуће стање и да 
средстава за одржавање хигијене и дезинфекцију има у довољним количинама. 
Пооштрене су мере опште и личне хигијене уз текућу дезинфекцију у читавом објекту и 
у домаћинствима инфицираних особа. Завод за Биоциде и медицинску екологију је 
14.03.2018. године обавио дезинфекцију целог објекта. 12 и 13.03.2018. године вртићу 
су пријављена још два случаја оболеле деце. 13.03.2018. године одржан је општи 
родитељски састанак поводом актуелне епидемиолошке ситуације коме је 
присуствовало око 150 родитеља и запослених. Састанак је одржала сарадник за 
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унапређивање пзз са помоћником директора, руководиоцем и сарадником на пословима 
неге и пзз. У периоду од 20 - 28.03.2018 одржани су и групни родитељски састанци са 
истом тематиком. Након 13.03.2018. године вртићу није пријавњен ни један нови случај 
оболелог. 29.03.2018. године Републички санитарни инспектор је обавио ванредни 
санитарни надзор у објекту констатујући да је хигијенско стање у објекту на 
задовољавајућем нивоу и издао налог да се и даље спроводе противепидемијске мере 
који је наложио ГЗЗЈЗ. На основу свега горе изнетог наведена епидемија је била у 
оквиру старије вртићке групе, и није се ширила по осталим групам.  У сарадњи са 
Институтом за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут" 25.04.2018 године 
одржана су предавања и креативне радионице за 66 деце старијих вртићких група и 71 
дете предшколског узраста на тему: "Дечје глисте" - превенција и хигијена. Едукацију је 
спроводила Др Мирјана Тошић. Поред деце едукацији су присуствовали и запослени у 
вртићу.  
* У вртићу "Зека" 12.04.2018. године је пријављен један случај Enterobius vermicularis-a 
на основу перианалног бриса узетог код девојчице предшколског узраста. По добијању 
информације без обзира што девојчица није боравила у колективу од 05.04.2018. одмах 
смо приступили спровођењу противепидемијских мера. Оболела девојчица има рођену 
сестру у средњој вртићкој групи која је боравила у колективу. На нивоу вртића 
родитељи су 17.04.2018. године добили неопходне информације о епидемиолошкој 
ситуацији у вртићу и савете за спровођење опште и личне хигијене. На основу свега 
горе изнетог епидемије није било у вртићу већ се обољевање испољило у оквиру једне 
породице. 
* Епидемиолошка ситуација због појаве морбила почетком новемра 2017. је била 
претећа тако да смо посебну пажњу посветили спровођењу превентивних мера 
усмерених на спречавање преношења и ширења инфекције. У  јануару је 4-оро деце 
оболело од морбила из вртића: „Звездица“, „Звончица“ , „Бубамара“ и  „Кошута“, а у 
фебруару двоје деце из вртића ДЦ "Звездани Гај" и „Дечји луг“. Због неуредног 
вакциналног статуса горе наведена деца нису била у колективу  у моменту обољевања. 
На основу дописа Министарства здравља од 12.01.2018.год. поводом актуелне 
епидемиолошке ситуације малих богиња у Републици Србији све предшколске установе 
добиле су налог да у вртићима могу да бораве искључиво уредно вакцинисана деца као 
и деца са потврдом педијатра (јер имају привремену контраиндикацију за вакцинацију) 
или стручног тима (због трајне контраиндикације). Сестре су извршиле контролу 
вакциналних картона уписане деце и из колектива искључиле 174 деце. Родитељима је 
саветовано да се обрате изабраном педијатру ради спровођења имунизације. У току 
ових пар месеци велики број деце је вакцинисан тако да ПУ "Звездара" тренутно има 
око 75 невакцинисане деце због привремене или трајне контраиндикације, и мањи број 
деце која не бораве у колективу јер родитељи не желе да их вакцинишу . 
* У вртићима: „Звездани Гај“ и „Плави Чуперак“, пријављен је по један случај 
салмонеле, а у вртићима „Чигра“, „Маслачак“, „Звездица“, „Звончица“ и „Лане“, по два 
случаја. На основу анамнезе и приспелих резултата закључено је да је инфекција 
потекла од намирница које су конзумиране у породици, и није било ширења инфекције 
у колективима. Без обзира на то по добијању такве информације у тим објектима су се 
спроводиле појачане противепидемијске мере. 
* У вртићима: "Звончица", "Чигра", "Маслачак", "Лавић", "Весељко", "Колибри", "Зека", 
"Зора" и "Облачак", било је неколико случајева вашљивости деце без већих 
епидемијских размера. Превентивно смо деловали тако што су сестре прегледале косу 
на вашљивост и у случају појаве одмах обавештавале родитеља о мерама које треба да 
предузму у циљу њиховог сузбијања. Тимским радом сестре на превентивно-
здравственој заштити, васпитача и родитеља у вртићу смањује се број деце са 
проблемом вашљивости главе (pediculis capitis).  
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* У вртићима "Лане","Звездица", "Маштарије" и  "Звездара",   имали смо по један случај 
шуге, а у "Бубамари" два случаја.  По сазнању да је код ове деце дијагностикована шуга 
предузете су све противепидемијске мере. Родитељи су упознати са ситуацијом у 
вртићу са циљем да превентивно прегледају своју децу како би на време уочили појаву 
првих симптома шуге и на адекватан начин  одреаговали. 

 

Oд укупног бројa уписане деце број деце са 
неким од патолошких стања/обољења ( IX 
2017 - VI 2018) 

393 

- Astma 56 

- Алергије  149 

- Diabetes mellitus 2 

- Епилепсија 29 + 43 фебрилних конвулзија 

- Кардиоваскуларна обољења 9 

- Поремећаји локомоторног система 17 

- Поремећаји исхране ( Целијакија) 2 

- Поремећаји говора/гласа 72 

- Остало      

1 дете спина бифида 
8 деце са неуролошким обољењима, 
2 деце са болестима крви , 2 деце са 
обољењем урогениталног тракта, 1 
дете са stenosis valvulae pulmonalis 

 
 

  ВРСТА ПРЕГЛЕДА/УСЛУГА И БРОЈ ПРЕГЛЕДАНЕ ДЕЦЕ ( IX 2017 - VI 2018) 

СТОМАТОЛОГА      
Број обављених систематских прегледа 3.852 
Број  санација:                                    у току        830 
                                                             завршене    103 
ФИЗИЈАТРА   
Број обављених систематских прегледа 6.821 
Број услуга физиотерапеута у Предшколској установи 0 
Број упућене деце на даљи третман 1.577 
ПЕДИЈАТРА  
Број остварених контаката телефоном са педијатром 55 
Број долазака педијатра у Предшколску установу                       0 
Број деце одведене у Дом здравља због болести                        34 

 
* У 30 објекта узимани су брисеви на микробиолошка исправност радних површина, 
прибора, опреме, руку, носа и намирница. Сви брисеви су били исправани.   
 
* У 29 објеката је контролисана хемијско-броматолошка анализа оброка. Сви узорци су 
исправни.  
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* У вртићу „Облачак“, од 17 узетих узорака воде на хемијску и микробиолошку анализу, 
сви узорци су били исправни. 
 
* У 17 објеката, Републички санитарни инспектор је извршио редовни и ванредни 
санитарни надзор. У објекту "Дечји Луг" инспектор је наложио комплетну 
реконструкцију водоводне и канализационе мреже. У Централној кухињи наложено је 
постављање преградног зида да би се одвојио централни кухињски блок од дела где 
стоје полице за одлагање чистих термоса. У објекту "Жубор" инспектор је наложио 
санирање оштећења подних површина у групним собама за децу, да се окречи зидна 
површина и таваница дистрибутивне кухиње и обезбеди лавабо и санира оштећење у 
кади у купатилу за јаслену групу. Извршење радова по решењу је одложено док се не 
буду обезбедила финансијска средства и неопходне дозволе референтних институција. 
 
* У вртићу "Сунце" почетком септембра због неисправног резултата воде за пиће након 
извршених радова на водоводној мрежи ГЗЗЈЗ је извршио дезинфекцију водоводних 
инсталација у објекту и испирање водоводне мреже. На основу резултата извршених 
лабораториских анализа објекат је добио дозволу (атест) за коришћење хигијенски 
исправне воде за пиће. У вртићу „Звездица“ ГЗЗЈЗ је  урадио анализу исправности воде 
за пиће због замућености. Анализиран узорак воде је био хигијенски исправан. У вртићу 
"Змајчић" и "Лане" су анализирани узорци воде због стављања објеката у употребу. Оба 
узорка су била исправна. 
 
* У периоду од септембра 2017. до јуна 2018. године било је 114 лакших повреда деце 
која су вођена у здравствену установу (неколико прелома) од 6.230 просечно уписане 
деце. 
 
* При редовним санитарним прегледима на које су запослени (960) ишли два пута 
годишње 28 радника ПУ је имало забрану рада због клицоноштва (28 због присуства у 
носу staphilococcus aureus (7 васпитача, 3 мед.сестре-васпитача, 3 кухињска радника, 4 
сервирке, 10 спремачица, 1 мајстор) и 1 због салмонеле групе Б – магационер.  
 
 * Завод за биоциде и медицинску екологију је обављао по позиву редовну и ванредну 
дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију у објектима, као и обавезу третирања 
крпеља, оса, змија.. у двориштима вртића. Све површине које су планиране уговором за 
обављање ДДД мере су и реализоване (око 138). 
 
* Сараднице за унапређивање ППЗ су учествовале у раду и успешно реализовале са 
осталим сарадницима тендер везан за набавку детерџента за машинско прање посуђа, 
док су тендери везани за анализу воде са ГЗЗјЗ,  набавку постељине, кухињске опреме и 
ситног инокс инвентара у поступку реализације... 
 
* На Колегијумима, одржаним 02.08.2017, 24.08.2017, 09.11.2017, 27.12.2017, 05.02.2018, 
08.03.2018.год., као и на састанку одржаном 02.04.2018. године руководиоци и сестаре 
на превентиви обавештени су о актуелним дешавањима и планираним активностима 
везаних за превентивно здравствену заштиту. 
 
 * На Активу сестара на превентиви 10.10.2017., 29.11.2017., 06.12.2017., 30.05.2018., 
године сестре су размењивале информације и упознавале се са наредним задацима и 
заједнички изналазиле решења за превазилажење постојећих проблема у раду. У складу 
са актуелном проблематиком на састанцима су   присуствовали директор, помоћници 
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директора, руководилац и нутриционисти из дечје производне кухиње, санитарни 
техничари из Секретаријата за образовање и  дечју заштиту.; 
   
 * Активи сарадника за унапређивање превентивно здравствене заштите предшколских 
установа града Београда организовани су 30.10.2017, 21.12.2017, 26.12.2017, 05.02.2018, 
20.04.2018. ради размене информација, консултација и договора о поступању у 
различитим актуелним ситуацијама (морбили-вакцинација деце) и заједничком 
решавању текућих проблема као и упознавању са организацијом рада у предшколским 
установама... Састанци су се углавном одржавали у просторијама управне зграде 
Предшколске установе „Дечји дани“, „Врачар“, „Чукарица“ и Секретаријату за 
образовање и дечју заштиту. На састанцима су присуствовали директори Установа у 
којима су били организовани, сарадници из Секретаријата за образовање и дечију 
заштиту и ГЗЗЈЗ.  
       
 
       Стручно усавршавање 
 
       Медицинске сестре на превентиви присуствовале су на: 
- Организационо-едукативни састанак поводом Светског дана хране у просторијама ГЗЗЈЗ 
(19.09.2017) 
- Домаћем курсу санитарних инжењера и техничара Србије са темом: "Наш избор-здравље"  
  22.09.2017. Добановци, Београд 
- На јесењим стручним сусретима  08-10.11.2017.на Дивчибарама (преко удружења) 
- XII стручној конференцији нутрициониста са темом: "Исхрана деце предшколског узраста 
и хроничне незаразне болести" 10.11.2017.год.  ГО Стари Град, Београд 
- Пролећном фестивалу здравља 13.04.2018. у Дому Војске у организацији Домова здравља 
- На пролећним стручним сусретима 10-12.05.2018. у Крупњу (преко установе и удружења) 
 
      Медицинске сестре васпитачи присуствовале су на: 
- Организационо-едукативни састанак поводом Светског дана хране у просторијама ГЗЗЈЗ 
(19.09.2017) 
- На јесењим стручним сусретима 12-16.10.2017.у Кладову-Ђердап (преко удружења); 
- Акредитовани програм: 589 „Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа 
интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи“, 24 и 25.02.2018 вртић "Чигра", 
присуствовало 56 сестара и 2 стручна сарадника ; 
- На пролећним стручним сусретима 07-10.06.2018. на Дивчибарама (преко установе и 
удружења) 
 
 

3. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ      
 
                У току радне 2017/2018. године основе програма социјалног рада реализоване 
су активностима социјалних радника пружањем стручне подршке корисницима установе 
и  запосленима. 
 
Праћење деце из осетљивих друштвених група 
 
Социјални радници су редовно обилазили све објекте и пратили децу из наведених 
групација. Одговарајуће активности су предузимане према потреби, на иницијативу 
васпитача, родитеља или надлежних институција. У таквим ситуацијама радило се 
индивидуално или тимски, у зависности од потреба детета и његове  породице. 
( Приказ у табели бр. 1) 



75 
 

   
 
 
                                                                                                                      

Табела бр.1: Бр деце  из осетљивих друштвених група  
Корисници нсп-а 44 
Деца под старатељством           7 
Деца из хранитељских породица 3  
Деца са сметњама у развоју у редовним групама 
 (са приложеном медицинском документацијом) 38 

Укупно 92 
 
 
Упис деце у току радне године   
 
     Редовним месечним праћењем броја уписане и долазеће деце, а на основу  
листа заинтересованих у програму за упис, вршен је комисијски пријем нове деце и у 
току радне године (Приказ у табели бр. 2) 
      
                          Табела бр. 2: Број уписане деце од 01.11. 2017. до 30.04.2018.године   
          
                                                                        Јасле          Вртић  
 

1.Бубамара 11 3 
2. Чигра 14 3 
3. Дечји Луг 9 9 
4. Драгуљче 11 6 
5. Дуга / 3 
6. Колибри 14 2 
7. Кошута 15 3 
8. Лане 9 / 
9. Лавић / 6 
10.Маслачак 12 2 
11.Маштарије / 1 
12.Наша бајка / / 
13. Облачак 13 5 
14.Пл.чуперак / 4 
15.Сунце 16 10 
16. Сунчица 5 1 
17. Весељко / / 
18. Зека 7 2 
19. Зора 5 8 
20. Жубор 9 1 
21.З.Гај 1 3 6 
22. Звездица 21 3 
23. Звончица 14 6 
24.Звездара 14 / 
25. Славуј 6 / 
26. З. Гај 2 12 / 
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27. Змајчић 2 5 
Укупно 222 89 

                                
           
 

Упис деце по конкурсу за радну 2018/19.годину реализован у току 
радне 2016/17.године 

 
- Конкурсне активности су реализоване у току маја и јуна 2018 године 

- Чланови Централне уписне комисије су радили на три пункта (Миријево, 
Булевар и Коњарник). По завршеном уносу података у програм (Приказ у табели 
бр.3) вршен је пријем и распоређивање деце (Приказ у табели бр.4) 
 

                                 Табела бр. 3: Број поднетих захтева по конкурсу 
 

- Облик рада Број поднетих захтева 

-  јасле  1.177 
 вртић  474 

-  ППП целодневни 72 
-  развојне групе  4 

- ППП полудневни 129 

Укупно   1.856 
 

Табела бр 4: Број примљене деце по конкурсу за целодневни боравак: 

Облик рада Број примљене деце 

Јасле 665 

Вртић 244 

ППП целодневни 27 

Развојне групе / 

Укупно 936 

          

- Због великог броја пријава, а недовољних капацитета, нису могла бити 
обухваћена сва деца из осетљивих група и породица оба запослена родитеља која 
живе на територији општине Звездара.  

-  Од стране оснивача је одобрено проширење група за 20 % у односу на норматив. 
Тиме је омогућен додатни обухват деце за коју су родитељи уложили  приговоре. 
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- Право на подношење приговора родитељи су имали у периоду од 11.06-
18.06.2018. године. Укупно је предато 298  приговора, решено је позитивно 122. 
 

- Родитељима деце која нису могла да се распореде у жељене вртиће понуђено је 
место у неком од вртића са слободним местима, или преузимање Одбијенице за 
упис у приватне вртиће. 
 

 
Табела бр 5 : Укупан бр. примљене деце по облицима рада 
 

Облик рада Број уписане деце 

Јасле 
 734 

Вртић 324 

ППП 
целодневни 53 

Развојне групе 6 

Укупно 
целодневни боравак 1.111 

ППП 
полудневни боравак 188 

 
Укупно за све облике рада 1.305 

 
 

- По завршетку свих активности поводом уписа деце на чекању је остало укупно 
(Приказ у табели бр. 6) УБАЦИТИ ПОДАТКЕ ИЗ ПРОГРАМА КРАЈЕМ АВГУСТА! 

Табела бр. 6 
 

Облик рада Приоритет 
(осетљиве групе и 
запослени 
родитељи) 

Остали Укупно 

Јасле 734 / 734 

Вртић 324 / 324 

Укупно 1.111 / 1.111 
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Битно је истаћи да се повећао број пријава деце за упис преко е-портала у односу на 
претходну годину (око 70% родитеља се пријавило преко портала), што је олакшало 
родитељима пријаву, али и рад уписне комисије у установи. 
   
С обзиром на то да су приватни вртићи и даље укључени у финансирање боравка деце 
од стране града, издато је укупно ? одбијеница-поврда за упис у приватне вртиће.      
Тиме је знатно смањен број деце која остају неуписана у вртић, али и ову могућност 
многи родитељи не могу да реализују због превисоких цена приватних вртића и плаћања 
пуне цене када деца не долазе у вртић улед болести. 
 
Битно је нагласити да ми као установа у сарадњи са оснивачем треба да испратимо 
реалне потребе породица  уписане деце и деце на чекању. Ту анализу би требало имати у 
виду  приликом израде стратегије, програма и акционих планова. Потребно је уводити 
нове облике рада (диверсификоване, различите програме), омогућити бољу 
искоришћеност постојећих простора и адекватну организацију рада запослених. 

 
  Стручно усавршавање 

 
Стручно усавршавање социјалних радника је реализовано: 
 

• На активима социјалних радника на нивоу Србије 
• На стручним сусретима сарадника и стручних сарадника  
• Усавршавањем у оквиру пројеката: 
- „Подршка раном развоју, образовању и социјалној инклузији деце предшколског 

узраста из ромске заједнице и других ускраћених група“    
- „ Подршка унапређивању квалитета васпитно образовног рада са децом са 

сметњама у развоју“ 
 
  
               

4. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИСХРАНЕ 
 
      На основу Закона о предшколском васпитању и образовању (Службени гласник 
бр. 18/10), Правилника о нормативу друштвене исхране у установама за децу, на бази 
законских прописа из те области и савремених научних сазнања, П.У. 
„Звездара“ организовала је исхрану деце, узраста 1-7 година, смештених у објектима – 
вртићима Установе. 
 
  Исхрана деце реализована је кроз рад Дечије централне кухиње и 30 наменских 
приручних кухиња вртића Установе. 

Уважавајући чињеницу да је исхрана деце узраста 1-7 година један од пресудних 
фактора за здравље, правилан раст и психофизички развој деце, а сходно постојећој 
законској регулативи, исхрана деце планирана је и реализована на основу препоруке да 
- предшколско дете, одређеног узраста, током боравка у вртићу, треба да задовољи 75% 
дневних нутритивних потреба, кроз четири оброка – доручак, воћна ужина, ужина и 
ручак, распоређених у правилним физиолошким размацима. У сарадњи са вртићима, 
сходно потребама деце, обезбеђена је још једна ужина (кекс, воће) за децу која остају у 
дежурству (18 часова).  
 

Планирање исхране деце у Установи обављали су стручни сарадници за исхрану 
– нутриционисти, на основу Програма планирања и реализације исхране деце узраста 1-
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7 година, који је израдио Градски завод за јавно здравље Београд на основу уговора са 
Секретаријатом за образовање и дечију заштиту.  

 
Резултати контроле планирања и исхране деце које је обављао Градски завод за 

јавно здравље (кроз контроле планирања и реализације оброка, хемијско-броматолошке 
анализе оброка, микробиолошке контроле и санитарни надзор особља кухиње), 
презентовани су извештајима Градског завода о превентивно здравственим 
активностима у предшколским установама Београда.  
 

Набавка потребних намирница обављена је у складу са Законом о јавним 
набавкама, а тендере су самостално спровеле Установа и Секретаријат, на основу 
асортимана намирница, који је одобрила Комисија за контролу, праћење и унапређење 
исхране деце у предшколским установама. Поред контролисања намирница у 
тендерској документацији, све намирнице приликом пријема у магацин  кухиње су 
плански (сходно нормативима) и комисијски провераване (органолептичка контрола, 
визуелна као и контрола неопходне документације о здравственој исправности истих), 
према тачно утврђеним правилницима, односно Закону о бездедности хране.  
 
По налогу Републичке санитарне инспекције, од јула 2016.год. у складу са добром 
хигијенском и произвођачком праксом, постављена су упутстава, по којима су 
запослени у обавези да обављају своје радне задатке, а односе се на правилно 
одржавање личне хигијене, хигијене руку, хигијену опреме и уређаја, производних 
просторија, магацина, као и на принципе правилног поступања са животним 
намирницама. Запослени су у обавези да своје задужене дневне активности 
евидентирају у чек листама, које морају бити контролисане и потписане од особе која 
их контролише. Овим евидентирањем се мери квалитет обављеног посла запослених, 
како од стране руководиоца, тако и санитарног инжењера, који је надлежан за 
превентивну здравствену заштиту.  
 

На основу броматолошких анализа за период септембар 2017.год – јун 2018.год., 
приказани су резулатати узорковања оброка у вртићима ПУ“Звездара“ (табела у 
прилогу), у погледу нутритивног састава, енергетске вредности и тежине оброка, 
посебно за јасле (25 узорака), посебно за вртић (45 узорака). Просечни резултати 
задовољавају препоруке дате Програмом ГЗЗЈЗ.  
Контролисаним надзором од стране Републичке санитарне инспекције Министарства 
здравља (извештаји) потврђено је да се рад у Дечијој централној кухињи обавља у 
складу са важећим прописима, контролисано, квалитетно и безбедно, поштујући 
принципе добре хигијенске праксе. 
 

У сарадњи са Секретаријатом за образовање и дечју заштиту обављена су два 
узорковање ливадског меда, добављача „Прокомерц“. Узорковање је обављено у 
сарадњи са Комисијом за контролу, праћење и унапређење исхране деце у ПУ града 
Београда, Агенцијом за централизоване јавне набавке и Акредитованом лабораторијом 
„ЦИН“, како би се потврдио квалитет животних намирница. Узорковање је обављено у 
присуству добављача, како би се испоштовао уговор, а исти су потписници Уговора са 
Секретаријатом за образовање и дечју заштиту.   

У току свог рада, нутриционисти су имали одређене примедбе на квалитет 
одређених намирница, што је документовано рекламационим записницима и о истим су 
обавештавали Комисију за контролу, праћење и унапређење исхране, односно 
Секретаријат. У највећем броју, рекламације су се односиле на: пасуљ бели – 
градиштанац, сухомеснате производе, атесте за млечне производе и бели пиринач.  
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Нутриционисти  ДЦ Кухиње ПУ „ Звездара“ обављали су  професионално и 
одговорно све планиране делатности на припреми, реализацији и дистрибуцији оброка, 
побољшању организације посла и услова рада, унапређивању исхране и контроле 
целокупног производног циклуса. Похађањем  стручних семинара у току 2017/2018.год., 
нутриционисти – сарадници су се  усавршавали путем стручних семинара и курсева : 

1. „ Наш избор – здравље“ – Курс прве категорије, Друштва санитарних инжињера 
и техничара Србије, Београд 

2. „Исхрана деце предшколског узраста и хроничне незаразне болести“ – 
Национални симпозијум I категорије, Удружење нутрициониста – дијететичара 
предшколских установа Србије, Београд 

3. „Исхрана током животног циклуса“, Савез удружења здравствених радника 
Србије, Друштво дијететичара нутрициониста Србије, Београд 

4. „Аспекти исхране деце у предшколским установама“ – Национални семинар I 
категорије, Удружење нутрициониста – дијететичара предшколских установа 
Србије, Нишка бања 
 

      У складу са постојећом систематизацијом послова и радних задатака, целокупно 
особље Кухиње, у свом домену рада, активно и одговорно је учествовало у реализацији 
Програма рада кухиње. 
   Опрема, уређаји и машине редовно су одржаване, ремонтоване и сервисиране, да 
би се створили услови за несметану и безбедну производњу. Редовно су обављане 
дезинсекција и дератизација кухиње.  
 У септембру 2017.год. предат је предлог инвестиционих улагања у ДЦК 
„Звездара“, чија реализација није завршена, тако да ће исти бити обухваћен планом за 
2018/2019.год. (ремонт хладњаче, централни клима уређај, измештање и ремонт 
котларнице, ремонт плинске станице, изграња преградног зида између погона и 
амбалаже великух судова по захтеву санитарног инспектора, столарија, прозори и др.)  
 У јануару 2018.год. је реализован тендер за техничко – физичко обезбеђење 
кухиње.  
 
 У 2017/2018.год. настављена је припрема оброка за децу са специфичним 
видовима исхране (нутритивне алергије, муслиманска вероисповест). Припрема оброка 
је реализована у складу са предложеним мерама ГЗЗЈЗ (избегавање укрштене 
контаминације приликом припреме хране, посебан прибор за рад, појачан надзор над 
децом са алергијама).  
 Припрема и дистрибуција припремљених оброка реализовала се за 81 дете (10 на 
верској основи и 71 нутритивна алергија). Сарадња са медицинским сестрама на 
превентиви је била на високом нивоу, тако да је реализација постојећих јеловника за 
децу са алергијама, била задвољавајућа.  
 
 У редовном обиласку вртића на терену, утврђено је да се поштују нормативи за 
исхрану деце, по узрасним групама. С обзиром да се сервирке на терену смењују, 
нутриционисти су у сарадњи са сестрама на превентиви радили на едукацији сервирки – 
у правилном поступању са припремом намаза, прањем воћа и поврћа, мерењу хране по 
детету и узрасним групама, сервирању хране, припреми напитака, правилном 
остављању узорака, а све то уз поштовање санитарних препорука ГЗЗЈЗ. Приликом 
поновних обилазака вртића, нутриционисти су закључили да је потребно наставити 
њихову едукацију. Такође, потребно је у сарадњи са медицинским сестрама и 
васпитачима у групи развијати мотивацију деце у погледу бољег конзумирања воћа, 
поврћа и млека као напитка.  

У ДЦК „Звездара“ у 2017.год., више запослених је пензионисано. Због тога, ДЦК 
„Звездара“ је потраживала куваре и помоћне куваре и још увек тражи раднике, обучава 
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их према потребама посла, у складу са добром хигијенском и произвођачком и надзором 
санитарних инжењера на превентивној здравственој заштити .   
 
 Реализација послова у кухињи, обавља се кроз осмочасовно радно време 
запослених. Прерасподела радног времена условљена је потребама производње, као и 
одређеним специфичностима (разуђеност терена, производња великог броја оброка,  
технички услови уређаја и машина): 
 

- Руковаоци гасних постројења      4 : 00ч. – 16 : 00ч. 
- Особље кухиње                                5 : 30ч. – 14 : 30ч 
- Транспорт                                         6 : 00ч. – 14 : 00ч.     
- Нутриционисти                               6 : 00ч. – 15 : 00ч.    

 
 
 
Прилог: Табеларни приказ реализованих оброка 
 

Корисник Јасле Вртић 

 Доручак Ужина Ручак Доручак Ужина Ручак 

РЈ за предшколско 
васпитање 168.709 170.477 170.477 603.230 622.034 622.034 

УКУПНО: Σ доручак: 771.939     Σ ужина:  792.511    Σ ручак:   792.511   
 
 

БРОМАТОЛОГИЈА 2017/2018. 

назив вртића датум узорак јас
ле 

врт
ић 

тежи
на 

ЕВ Б М УХ 

ДЕЧИЈИ 
ЛУГ 

23.08.2017. џем, маслац, 
млеко, боранија са  
јунећим месом,  
павлака, плазма 
кекс, лубеница,  
пица ролат, чај са 
лимуном 

0-2   730 33
32 

26,
87 

25,
87 

112,
84 

      2-3   805 37
56 

29,
98 

35,
75 

113,
09 

        3-4 935 43
34 

33,
65 

40,
6 

132,
96 

        5-7 1080 52
50 

37,
17 

47,
47 

168,
34 

ЗЕКА 19.09.2017. печеница, крем 
сир, карамел 
млеко, пилећа 
супа, пилеће 
печење, рестован 
кромпир, мешана 
салата,крушка, 
раванија, 

2-3   845 33
13 

36,
37 

29,
3 

94,7
4 
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лимунада 

  19.09.2017.     3-4 1005 41
64 

48,
12 

35,
46 

119,
62 

КОЛИБРИ 21.09.2017. сланина, крем сир, 
парадајз, јогурт, 
 вариво од 
кромпира и 
шаргарепе, 
са пилећим месом, 
крушка,  
просо са млеком 

2-3   755 27
83 

26,
7 

15,
9 

102,
37 

  21.09.2017.     3-4 870 31
12 

32,
12 

20,
61 

106,
08 

  21.09.2017.     5-7 980 33
28 

38,
6 

22,
08 

109,
12 

СУНЦЕ 26.09.2017. суви врат, кем 
сир, парадајз,  
хлеб,  
чај са лимуном, 
ћушпајз са  
свињским месом, 
хлеб, павлака,  
грожђе,зељаник са 
сиром, јогурт 

0-2   850 30
04 

30,
66 

23,
49 

94,9
7 

      2-3   825 29
91 

31,
15 

24,
11 

92,3
1 

        3-4 960 34
72 

36,
31 

27,
99 

107,
1 

        4-5 935 34
27 

37,
36 

27,
59 

104,
19 

        5-7 1010 37
06 

40,
1 

28,
9 

114,
94 

ЛАНЕ 09.10.2017. мед, маслац, 
млеко, хлеб, 
вариво  
од шаргарепе и 
кромпира са  
месом, грожђе, 
интегралне  
штанглице  
са сиром, јогурт 

2-3   880 40
16 

29,
85 

40,
8 

117,
85 

        4-5 1115 51
31 

40,
85 

48,
63 

155,
15 

ЗВЕЗДИЦА 04.10.2017. попара са сиром, 
чај са лимуном, 
кромпир 
паприкаш са 
пилећим месом, 
хлеб, шарена 

0-2   890 33
59 

30,
83 

27,
94 

105,
94 
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салата, грожђе, 
чоколадне коцке, 
млеко 

      2-3   935 36
66 

32,
56 

31,
54 

114,
39 

        3-4 1205 42
35 

39,
46 

36,
29 

131,
71 

        5-7 1360 47
77 

40,
16 

40,
95 

151,
69 

                    
 
БУБАМАРА 

31.10.2017. скуша, павлака, 
ларамел млеко, 
грашак са јунећим 
месом, хлеб, 
шарена салата, 
банана, царска 
пита, јогурт 

0-2   800 37
40 

35,
65 

28,
14 

123,
11 

      2-3   775 36
35 

36,
94 

26,
87 

118,
44 

        3-4 970 44
37 

43,
28 

31,
14 

149,
97 

        5-7 995 46
74 

44,
82 

32,
82 

158,
69 

МАЛИ 
МАСЛАЧАК 

17.11.2017 кремсир,качкаваљ
,јаје, чај,хлеб 
кромпир 
паприкаш са 
јунећим 
месом,кисела 
цвекла,хлеб 
мандарина, 
интегрална 
штанглица са 
сиром, кисело 
млеко 

  4-5 905 38
34 

35,
12 

27,
96 

129,
51 

ЦВРЧАК 06.11.2017. туњевина, 
павлака, какао, 
пасуљ са сувим 
месом, купус 
салата, 
хлеб,јабука, колач 
са маком, чај 

  5-7 1130 54
21 

40,
4 

45,
85 

178,
71 

ЗВЕЗДАНИ 
ГАЈ  

 
28.11.2017. 

ШУНКА, 
МАСЛАЦ, 
КАКАО, ЋУФТЕ, 
ПАРАДАЈЗ 
СОС,ПИРИНАЧ 
ИНТЕГРАЛНИ, 
КИС.КРАСТАВА
Ц, МАНДАРИНА, 
ЗЕЉАНИК, 

2-3   905 39
87 

36,
5 

34,
47 

123,
04 
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ЈОГУРТ 

        3-4 1175 55
54 

51,
25 

43,
13 

181,
56 

        5-7 1250 51
12 

48,
64 

44,
76 

154,
64 

ПЛАВИ 
ЧУПЕРАК 

7.12.2017. џем, маслац, хлеб, 
млеко, отворена 
сарма, пире 
кромпир, хлеб, 
поморанџа, царска 
пита, јогурт 

  3-4 1005 44
44 

38,
19 

46,
25 

122,
58 

        5-7 1195 51
92 

49,
23 

56,
36 

133,
53 

ЗОРА 18.12.2017 суви врат, крем 
сир, какао, вариво 
од кромпира и 
шаргарепе са 
пилећим месом, 
хлеб, кисела 
цвекла, јабука, 
интегрална проја, 
јогурт 

  3-4 850 33
06 

41,
04 

25,
48 

97,9
2 

        5-7 1055 41
59 

45,
51 

37,
68 

117,
1 

ЛАВИЋ 09.01.2018. јунећа печеница, 
крем сир, 
карамел млеко, 
јунећа супа  
мусака од 
карфиола, кисело 
млеко,  
јабука, плазма 
кекс,  
компот од брескве 

  3-4 1060 44
75 

41,
47 

27,
87 

161,
09 

        5-7 1120 44
47 

44,
66 

29,
92 

151,
81 

СЛАВУЈ 15.01.2018. сардина, павлака, 
карамел млеко, 
сочиво са сувим 
месом, купус 
салата, компот од 
брескве, јабука, 
проја са сиром, 
јогурт  

0-2   1015 42
97 

36,
06 

40,
55 

128,
46 

      2-3   980 42
22 

35,
54 

39,
96 

125,
85 

МАСЛАЧАК 22.01.2018. џем,маслац, 
млеко, вариво од  
кромпира и 
шаргарепе са  

2-3   895 35
72 

30,
22 

29,
89 

114,
83 
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свињским месом, 
павлака, јабука,  
интегралне 
штанглице са 
сиром,  
јогурт 

        3-4 1030 40
68 

33,
69 

35,
1 

129,
19 

        5-7 1125 46
48 

40,
87 

42,
85 

139,
29 

ЧИГРА 01.02.2018. попара са сиром, 
чај, чорба од  
поврћа, мусака од 
кромпира,  
кис.цвекла, 
јабука, плазма, 
млеко 

0-2   995 32
47 

31,
37 

22,
92 

109,
79 

      2-3   920 32
25 

33,
12 

24,
5 

103,
28 

        3-4 1115 39
36 

38,
4 

29,
57 

128,
74 

        4-5 1120 39
09 

38,
45 

29,
38 

127,
52 

        5-7 1155 40
96 

39,
91 

29,
44 

136,
99 

КОШУТА 06.02.2018. павлака, 
качкаваљ, барено 
јаје, чај, ћуфте у 
парадајз сосу,  
шпагете, хлеб, 
кис.краставац,  
плазма кекс, 
јабука, царска 
пита, јогурт  

2-3   800 32
05 

25,
79 

21,
69 

115,
54 

        3-4 1030 42
46 

32,
55 

27,
98 

156,
38 

        5-7 1215 49
33 

38,
79 

32,
16 

181,
41 

ЗВОНЧИЦА 27.02.2018. јунећа печеница, 
крем сир, какао,  
хлеб, пилећа супа, 
шарени пилав  
са пилећим месом, 
кис.цвекла, 
јабука, пита са 
вишњама, сок  

0-2   1110 44
72 

46,
21 

24,
13 

164,
27 

      2-3   1145 49
54 

45,
08 

24,
57 

192,
88 

        3-4 1560 59
15 

63,
19 

31,
56 

216,
06 

        5-7 1710 63 69, 34, 226,
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06 74 3 52 
ЗВЕЗДАРА 02.03.2018. суви врат, крем 

сир, какао,  
боранија с 
јунећим месом,  
павлака, јабука, 
кукурузне  
погачице са 
сиром, кисело 
млеко 

0-2   670 33
67 

28,
53 

28,
01 

108,
59 

      2-3   730 38
26 

31,
56 

28,
84 

130,
71 

ЦВРЧАК  16.03.2018. намаз од скуше, 
хлеб, чај, кромпир 
паприкаш са 
јунећим месом,  
купус салата, 
јабука, кокос  
потковице, млеко  

  5-7 1040 39
99 

36,
77 

35,
25 

121,
75 

ДУГА 26.03.2018. мед, маслац, 
млеко, сочиво са 
сувим месом, 
хлеб, купус 
салата,  
штанглице са 
сиром, јогурт,  
компот од брескве 

2-3   840 42
58 

31,
36 

28,
96 

156,
03 

        3-4 1115 53
51 

40,
96 

37,
88 

191,
36 

        5-7 1445 60
74 

49,
9 

43,
57 

212,
58 

НАША 
БАЈКА 

02.04.2018. туњевина, крем 
сир, какао,  
ђувеч са 
свињским месом, 
кис.краставац, 
хлеб, царска пита,  
јогурт, јабука 

  3-4 1095 43
82 

43,
81 

34,
14 

139,
62 

        5-7 1180 47
03 

46,
94 

37,
1 

148,
93 

ДЕЧИЈИ 
ЛУГ 

12.04.2018. мед, маслац, 
млеко, грашак са  
јунећим месом, 
кис.паприка, 
хлеб, поморанџа, 
проја са сиром, 
јогурт 

0-2   720 29
26 

29,
38 

31,
62 

73,9
4 

      2-3   735 29
87 

30,
72 

31,
96 

75,4
3 

        3-4 1025 40
39 

38,
61 

36,
09 

120,
46 
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        5-7 1030 39
58 

38,
89 

32,
94 

122,
23 

СУНЧИЦА 19.04.2018. џем, маслац, 
млеко, панирани 
ослић, пире 
кромпир, спанаћ, 
банана, царска 
пита, чај са 
лимуном  

2-3   760 40
65 

26,
67 

29,
71 

147,
8 

        3-4 925 48
02 

32,
7 

34,
46 

174,
77 

        5-7 950 50
25 

33,
43 

36,
60 

182,
51 

ДРАГУЉЧЕ 14.05.2018. скуша, павлака, 
какао, хлеб, 
шпагете 
болоњезе,  
качкаваљ, 
краставац салата, 
јабука, кокос 
потковице, сок од 
поморанџе 

2-3   885 48
49 

51,
71 

54,
22 

115,
55 

        3-4 1235 61
92 

57,
28 

61,
14 

173,
88 

        5-7 1250 59
57 

51,
89 

52,
67 

183,
87 

ДЕЧЈИ 
ЦЕНТАР - 
З.ГАЈ 

16.05.2018. попара са сиром, 
чај са лимуном, 
јунећа супа, 
пилеће печење, 
динстани грашак, 
краставац  
салата, јагода,  
слани кекс, јогурт  

2-3   970 32
17 

42,
91 

23,
73 

94,6
8 

        3-4 1225 38
71 

52,
29 

30,
56 

108,
91 

        5-7 1240 40
29 

55,
29 

31,
66 

112,
85 

МАШТАРИЈ
Е 

23.05.2018. суви врат, крем 
сир, млади лук,  
карамел млеко, 
јунећа супа,  
панирани ослић, 
спанаћ, кисело  
млеко, банана, 
кекс обогаћен 
витаминима, 
компот од брескве 

  3-4 1270 52
41 

44,
5 

35,
74 

186,
1 

        5-7 1275 57
52 

45,
41 

36,
49 

213,
59 
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ЖУБОР 04.06.2018. Туњевина, крем 
сир, какао,  
јунећа чорба, 
запечене макароне 
са сиром, хлеб, 
јогурт, јабука,  
пудинг од ваниле 

2-3   955 35
00 

35,
29 

24,
67 

117,
01 

        3-4 1085 39
72 

38,
71 

27,
3 

135,
54 

        5-7 1380 48
34 

49,
34 

36,
2 

156,
3 

ПРОСЕК 
ТЕЖИНЕ 
ЈАСЛЕНОГ 
ОБРОКА 

866,21                 

ПРОСЕК 
ТЕЖИНЕ 
ВРТИЋКОГ 
ОБРОКА 

1.037,55                 

ПРОСЕЧНА 
ЕНЕРГЕТСКА 
ВРЕДНОСТ 
ЗА ЈАСЛЕ 

3.647,3                 

ПРОСЕЧНА 
ЕНЕРГЕТСКА 
ВРЕДНОСТ 
ЗА ВРТИЋ 

4.671,4                 

ПРОСЕЧНА  
ВРЕДНОСТ  
БЕЛАНЧЕВИ
НА ЗА ЈАСЛЕ 

33,7                 

ПРОСЕЧНА  
ВРЕДНОСТ  
БЕЛАНЧЕВИ
НА ЗА 
ВРТИЋ 

42,9                 

ПРОСЕЧНА  
ВРЕДНОСТ  
МАСТИ ЗА 
ЈАСЛЕ 

29,5                 

ПРОСЕЧНА  
ВРЕДНОСТ  
МАСТИ ЗА 
ВРТИЋ 

35,9                 

ПРОСЕЧНА  
ВРЕДНОСТ  
УГЉЕНИ 
ХИДРАТИ А 
ЈАСЛЕ 

116,8                 

ПРОСЕЧНА  
ВРЕДНОСТ  

140,1                 
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УГЉЕНИХ 
ХИДРАТА ЗА 
ВРТИЋ 

    
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА И САВЕТА РОДИТЕЉА 
 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА 
 
У радној 2017/2018.год. одржано је тринаест седница Управног одбора на коме је: 
 

- донета Одлука о усвајању Извештаја о раду ПУ „Звездара“, за радну 2016/2017.г. 
- донета Одлука о доношењу Програма рада ПУ „Звездара”, за радну 2017/2018.г. 
- донета Одлука о усвајању Извештаја о раду директора ПУ „Звездара“ 
- донета Одлука о расписивању конкурса за избор директора ПУ „Звездара“ и 

именовању вршиоца дужности ПУ „Звездара“ 
- донета Одлука о избору директора ПУ „Звездара“ на период од четири године 
- донета Одлука о доношењу Финансијског плана ПУ „Звездара“, за 2018.г. и 

Плана јавних набавки ПУ „Звездара, за 2018.г. 
- донета Одлука о давању сагласности о измени и допуни Правилника о 

организацији и систематизацији послова у ПУ „Звездара“ 
- донета Одлука о усвајању Правилника о организацији и начину спровођења 

зимовања и летовања деце ПУ „Звездара“ 
- донета Одлука о усвајању Развојног плана Установе за период 2017-2020. године 
- донета Одлука о усвајању Извештаја  Централне пописне комисије, са 

појединачним одлукама 
- донета Одлука о избору директора ПУ „Звездара“, на период од четири године 
- донета Одлука о ступању на дужност директора ПУ „Звездара“, на период од 

четири године 
- донета Одлука о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Правилника о 

организацији  и систематизацији послова ПУ „Звездара“ 


