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Општина: Житиште 
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Телефон: 023/3822-225 
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Веб адреса: www.predskolskaustanova-zitiste.com 

ПИБ: 101376127 

Матични број: 08610312 

Шифра делатности: 8510 
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На основу Годишњег плана и програма рада ПУ „Десанка Максимовић“ за радну 2021/22. годину, 

сачињен је Извештај о раду ПУ за наведену радну године. Извештај садржи податке о општем 

стању Установе (стању објеката, броју уписане деце...) као и о  остварености, односно 

неостварености активности којесу планиране Годишњим планом и програмом.   

1. Општи услови реализације васпитно-образовног рада 
 

Васпитно-образовни рад током радне 2021/22. године у Предшколској установи „Десанка 

Максимовић“,  реализован је у два вртића која су наменски грађенa за потребе предшколства 

(Житиште и Торак),затим у посебним издвојеним објектима основних школа у Српском Итебеју, 

Новом Итебеју и Банатском Карађорђеву,као и у просторијама које су адаптиране за потребе 

вртића, а налазе се у склопу објеката основних школа  (Честерег, Торда, Међа, Банатски Двор, 

Равни Тополовац и Хетин). 

 

1.1. Локације вртића, број васпитних група и број деце у објекту 
 

Наменски грађени вртићи 

 

Ред. број Назив објекта Број васпитних 

група 

Број деце Адреса објекта 

    

1 Житиште 5 124 Иве Лоле Рибара бр. 4 

2 Торак 2 

 

37 Братства-јединства бр. 1 

                              УКУПНО 7 161  
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Вртићи у склопу основних школа 

 

Ред. 

број 

 

 

Назив објекта 

Број 

васпит. 

група 

Број деце Адреса објекта 

  

1 Српски Итебеј 2 47 Војводе Путника бр. 15 

2 Хетин 1 9 Бориса Кидрича бр. 56 

3 Банатски Двор 1 22 Маршала Тита бр. 2 

4 Међа 1 9 Првомајска бр. 28 

5 Равни Тополовац 1 12 Миленка Симића бр. 1 

6 Банатско Крађорђево 2 44 Солунских добровољаца бр. 21 

7 Честерег 1 15 Маршала Тита бр. 61 

8 Нови Итебеј 2 19 Маршала Тита бр. 70 

9 Торда 

 

2 21 Бориса Кидрича бр. 3 

                  УКУПНО 13 198  

 

У радној 2021/22. години у Предшколску установу је уписано 359 деце. Васпитно-образовни рад се 

реализовао у 20 васпитних група на матерњим језицима : српски, мађарски и румунски.  
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1.2. Облици рада и број васпитних група 
 

Организацијом рада у току радне 2021/22. године  била су обухваћена деца узраста од 1до 6,5 

година  у  целодневном боравку и од 5,5 до 6,5 година у припремном предшколском програму. 

 

ВРТИЋ ОБЛИЦИ РАДА 

 Полудневни 

(5,5 – 6,5 година) 

(ПБ) 

Целодневни боравак (1-6,5 година) 

(ЦБ) 

 

Бр. група Бр. деце Број група Број деце 

Житиште 1 27 4 97 

Равни Тополовац 1 12 / / 

Банатски Двор 1 22 / / 

Честерег 1 15 / / 

Банатско Карађорђево 2 44 / / 

Торда 2 21 / / 

Хетин 1 9 / / 

Српски Итебеј 2 52 / / 

Нови Итебеј 2 19 / / 

Међа 1 9 / / 

Торак 2 37 / / 

 

 

1.3. Језици на којима се изводи васпитно-образовни рад 

 

Језик Број група Број деце 

Српски језик 15 302 

Мађарски 4 40 

Румунски 1 17 

Свега 20 359 
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Рад у једној смени одвијао се у вртићима у  Равном Тополовцу, Честерегу, Банатском 

Двору, Банатском Карађорђеву, Међи, Торди, Хетину и Српском Итебеју, а уТорку и Новом 

Итебеју у две смене.Двосменски рад подразумева рад од 8:00 до 12:00 и од 13:00 до 17:00 часова.  

Рад у вртићу у Житишту одвијао се у периоду од 6.30h до 16h због постојања целодневног 

боравка. 

2. Рестаурације, набавкаопреме, играчака, дидактичких средстава и 

техничке потребе вртића 

 

Р.бр. Назив објекта Рестаурација, 

поправка(реализовано) 

Набавка нове опреме 

(реализовано) 

1. Житиште Редовно одржавање, 

чишћење крова и сливног система 

од наталоженог лишћа, извршена 

контрола противпожарних апарата, 

извршена дезинсекција и 

дератизација.Реконстуркција 

надстрешнице, замена олука, 

орезивање дрвећа 

Играчке, дидактичка средства. 

Постављени точкићи на 

намештај како би био мобилан. 

Набавка сензорних 

дидактичких средстава, 

конструктора, дидактике за 

бебе и јаслени узраст. 

2. Међа Редовно одржавање, извршена 

контрола противпожарних апарата, 

извршена дезинсекција и 

дератизација 

Играчке, дидактичка средства, 

литература Катедре за 

васпитаче и столице 

3. Торда Редовно одржавање, замена 

славина,извршена дезинсекција и 

дератизација, извршена контрола 

противпожарних апарата 

Играчке, дидактичка средства 

4. Равни 

Тополовац 

Редовно одржавање, 

извршена дезинсекција и 

дератизација, извршена контрола 

противпожарних апарата, кречење 

радне собе 

Играчке, дидактичка средства и 

литература 

5. Српски Итебеј Редовно одржавање,извршена Играчке, дидактичка средства, 
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контрола противпожарних апарата, 

опремање кухињским намештајем 

и електричним уређајима,  

извршено постављање 

одговарајућих санитарних 

елемената за децу од 3-6 година, 

извршена дезинсекција и 

дератизација,постављена и 

прилагођена нова санитарна 

галантерија.  

литература 

 

 

6. Нови Итебеј Редовно одржавање, извршена 

контрола противпожарних апарата, 

извршена дезинсекција и 

дератизација, поправка плинског 

сата 

Играчке, дидактичка средства и 

литература Катедре за 

васпитаче и столице 

7. Банатски Двор Редовно одржавање, извршена 

контрола противпожарних апарата 

,извршена дезинсекција и 

дератизација  

Играке,дидактичка средства и 

литература Катедре за 

васпитаче и столице 

8. Честерег Редовно одржавање, извршена 

контрола ложних и димних 

уређаја, извршена контрола 

противпожарних апарата 

постављена и прилагођена нова 

санитарна галантерија, извршена 

дезинсекција и дератизација. 

Реконстуркција надстрешнице, 

замена олука, орезивање дрвећа 

 

Играке и дидактичка средства, 

литература 

 

9. Банатско 

Карађорђево 

Редовно одржавање, извршено 

превентивно испитивање гасне 

инсталације, извршена контрола 

ложних и димних уређаја, 

Дидактичка средства ,играчке и 

литература, мобини намештај за 

децу столови и столице 

(донаторска средства) 
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извршена контрола 

противпожарних апарата, 

поправљено  степениште, кречење 

кухиње, постављени нови електро 

прикључци у истом простору, 

опремање кухињским намештајем 

и електричним уређајима, 

извршена дезинсекција и 

дератизација, постављена и 

прилагођена нова санитарна 

галантерија. Поправка плинског 

сата. 

Катедре за васпитаче и столице 

10. Хетин Редовно одржавање, 

Извршена контрола ложних и 

димних уређаја, извршена 

контрола противпожарних апарата, 

кречење радне собе, извршена 

дезинсекција и дератизација 

Играчке, дидактичка средства, 

литература Катедре за 

васпитаче и столице 

11. Торак Редовно одржавање, 

извршно превентивно испитивање 

гасне инсталације, извршена 

контрола противпожарних апарата, 

извршена дезинсекција и 

дератизација, кречење ентеријера 

вртића, фарбање улазних врата, 

попоравка ламината. 

Играчке , дидактичка средства 

и литература Катедре за 

васпитаче и столице 

 

Током радне 2021/22.године употпуњен је асортиман играчака и дидактичких средстава која су 

неопходна за успешну реализацију васпитно-образовног програма. Што се квалитета набављених 

средстава за рад тиче, вођено је рачуна да задовољава потребе деце и стандарде који гарантују 

дечју сигурност. Током трајања „Пертинијевих дана“ извршена је  набавка играчака у вредности 

од 408.998,40 динара. 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

У радној 2021/22. години акценат је био на увођењу Нових основа програма „Године 

узета“ уз менторски надзор и подршку. Вртић који је био језгро промена је објекат у 

Житишту где су васпитачи интензивно радили на увођењу Нових основа. Обука за све 

запослене је одржана марта месеца 2022. године, а менторска подршка је почела у априлу 

месецу. До краја радне године васпитачи су радили на структуирању радног простора, 

формирању просторних целина, прерасподели материјала и увежбавали су вођење 

документације према новим обрасцима. Остали вртићи су званично радили по Б моделу, с 

тим што су уводили елементе Нових основа програма. Стручна служба је организовала 

„размену васпитача“ где су васпитачи из објеката који нису језгро долазили на један дан у 

језгро како би непосредно имали увид у рад по Новим основама.  

Извештај о менторској подршци саставни је део овог извештаја о раду. Ова радна 

године је обележена као транзициона, односно као прелазак из Б модела у рад по Новим 

основама.  

3. Реализација неге, здравствене заштите и васпитно-образовног рада 

са децом јасленог узраста ( од 1 до 3 године) 

 

При реализацији неге и васпитно образовног рада са децом узраста од 1 до 3 године,првенствено 

су уважавани принципи одређени карактеристикама деце јаслене групе:поштовање развојних и 

индивидуалних карактеристика деце,континуитет неге и васпитног рада (индивидуални и групни 

рад). 

 

Превентивна здравствена заштита 

 

Реализована је у континуитету током првог полугодишта и то као хигијена радне 

просторије, проветравање радне собе,дезинфекција играчака,контрола раста и развоја деце. 

Поштоване су индивуалне потребе деце: узимање хране(количина и дужина узимања хране)и 

свакодневни боравак на свежем ваздуху. 

 

Садржај неге и васпитно образовних  активности 
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        Активности везане за негу и васпитно – образовни рад имале су за циљ да побољшају услове 

општег психо-физичког развоја деце,као и да развијају елементарне навике код деце јасленог 

узраста(коришћење ноше и развијање  културно-хигијенских навика). 

 

Посебне васпитне активности 

 

Одређене су пре свега нивоом васпитне групе и индивидуалним потребама 

детета.Разноликост садржаја реализована  је према врстама активности: 

 

а) Моторичке активности 

Моторичке активности реализовале су се свакодневно кроз вежбе које развијају  и 

усавршавају локомоторни систем. То су вежбеходања (уз промену смера,различитом 

брзином...),провлачења (испод стола,столице,  кроз „тунел“...),одгуривања-одупирања,додавања и 

бацања лопте,природни облици кретања,комбиновани полигони са неколико елемената и игре на 

отвореном. 

 

б) Сензорно-перцептивне активности 

Деца су  кроз игре за развој чулне осетљивости и опажања обогатила фонд чулних 

доживљаја:слушне импресије(лоцирање извора звука),игре ономатопеје (оглашавање 

животиња),игре за развој кинетичке осетљивости (бројалице уз додир или покрет,обраћање 

нежним гласом,додиривање екстремитета уз именовање...),игре за развој чула вида (праћење 

предмета у покрету) и опажање природних појава(падање кише,дување ветра...). 

 

в)Језичке активности 

            Језичке активности релизоване су пре свега у свакодневној директној и индиректној 

комуникацији на релацији дете-дете,дете-медицинска сестра-васпитач.Циљ ових активности био је 

укључивање деце у процес вербалне комуникације која би за исход имала проговарање, као и 

усавршавање и богаћење речника код деце јасленог узраста, у зависности од индивидуалних 

карактеристика сваког детета. Језичке активности су се заснивале на драматизацији једноставних 

садржаја,коришћењу гињол лутки уз свакодневно упућивање на правилну артикулацију и 

правилно изговарање гласова. Овакав начин рада дао је изузетан допринос побољшању нивоа 

јаслене групе у смислу језичког развоја. 
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г) Интелектуалне активности 

 

Интелектуалне активности су реализоване кроз остале садржаје рада уз поштовање 

узрасних могућности. Деца су учествовала у играма имитације (игре огледала),играма 

„скривалице“ (шта недостаје у односу на првобитно стање), социјалним играма (игре улога), 

играма у којима се изводе целовите смислене радње(ређање куле од коцака) и играма у којима се 

могу открити узрочно-последичне везе. 

 

д)Музичко-ритмичке активности 

Музичко-ритмичке активности засниване су на развојним могућностима деце овог узраста, 

а обухватале су ритмичке игре уз покрет,ритмичко-музичке игре уз Орфове инструменте,слушање 

музике,обраде песмица са једноставним текстом,игре звучним играчкама и обраду 

бројалица,ташунаљки,цупаљки и гегалица. 

 

ђ) Графичко-ликовне активности 

         Током ових активности деци је омогућено да упознају различите материјале и ликовне 

технике:воштане бојице,дрвене бојице,темпере (отискивање), као и пластелин, тесто и глинамол. 

Такође је посвећена пажња вежбама за почетно држање оловке, односно графо-моторичким 

активностима.  

 

Сарадња са породицом 

 

Сарадња са породицом реализована је  путем свакодневне размене информација приликом 

пријема и испраћаја деце, путем „Паноа за родитеље“ који садржи информације од значаја за 

боравак деце у вртићу као и одржавањем групних родитељских састанака. У току радне  

2020/2021. године реализована су два родитељска састанка са следећим темама:  

1. Адаптација 

2. Анализа дечјих постигнућа 

Према потребама деце и родитеља одрђавани су индивидуални разговори са родитељима односно 

других законских заступника. 
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4. Реализација васпитно-образовног рада са децом узраста од 3 до 

5,5годинa 

 

Полазећи од чињенице да предшколство представља део ширег процеса васпитања и 

образовања, те да има за циљ подстицање и развијање психофизичких потенцијала деце, 

активности које се реализују у вртићу морају бити конципиране тако да богате дечја искуства, 

утичући  на развој  интелектуалних способности  као и на формирање карактерних особина и 

ставова. Истовремено  такве активности имају за циљ  да оплемењују и богате емоционални развој 

детета. 

 

5. Реализација припремног предшколског програма 

 

Остваривање припремног прeдшколског програма одвијало се у складу са општим начелима 

васпитно-образовног рада: 

 

- подстицање осамостаљивања 

- подршка физичком развоју 

- јачање социо-емоционалне концентрације 

- подршка сазнајном развоју 

- неговање индивидуалности и подстицање креативност 

 

Васпитно образовни рад се заснива на принципима развијања реалног програма, а то 

су: 

1. Принцип аутентичности подразумева препознавање и уважавање интегритета, 

различитости и посебности сваког детета, развојних, културних, социјалних и 

других специфичности деце и њихових породица.  

2. Принцип животности подразмева развијање заједништва деце и одраслих, 

вршњачке заједнице и повезивање са породицом и локалном заједницом, 

стварањем прилика за зајендичко учење. 

3. Принцип ангажованости подразумева иницирање ситуација и активности којима се 

подржава учење детета кроз властиту активност, ангажованост детеа. 



Извештај о раду ПУ „Десанка Максимовић“ за  радну 2021/22.годину 
 

16 
 

4. Принцип усмерености на односе подразумев стварање подржавајућег социјалног и 

физичког окружења којим се обезбеђује сигурност, контитуитет, учешће деце и 

укљученост васпитача и којим се негују односи уважавања, сарадње, одговорности 

и заједништва. 

5. Принцип партнерства подразумева уважавање перспективе деце и породице 

(њихових идеја, мишљења, иницијативе, одлука) и на различитим начинима 

укључивања породице и повезивање са локалном заједницом. 

6. Принцип интегрисаности подразумева стварање прилика за учење као 

интегрисаног искуства криз оно што чини (делање) и доживљава (односи), а не 

према унапред испланирмим појединачним активностима.  

 

6. Реализација васпитно-образовног рада на језику националних 

мањина 

 

Будући да је заједница у којој живимо мултинационална, васпитно-образовни рад у 

Предшколској установи се одвија на српском, мађарском и румунском језику. У вртићу Торак рад 

се одвија на српском и румунском језику, у вртићима Нови Итебеј и Торда  на мађарском језику, а 

у вртићу Банатски Двор  васпитно – образовни рад се одвија на српском и мађарском језику.  

Полазници у вртићима у којима се васпитно-образовни рад одвија на језицима 

националних мањина, имају потребну литературу и дидактичка средства за реализацију 

активности на свом језику. Такође се свакодневно организује и активност на језику друштвене 

заједнице (српски језик). 

Активности у вртићима се одвијају у складу са Планом и програмом рада Установе, а 

целовита личност детета развија се кроз све врсте активности (језичке, музичке, плесне...). 

Посебна пажња се посвећује неговању народне традиције, кроз фолклор и обележавање 

празника. 

Различити програми и облици рада у оквиру предшколског програма за које су се 

васпитачи определили на почетку радне године, реализују се на језику на коме се одвија и 

васпитно-образовни рад у вртићу. 
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7. Различити програми и облици у оквиру предшколског програма 
 
Годишњим планом рада Предшколске установе предвиђено је увођење кратких програма. 

Васпитачи су се одлучили за различите еколошке активности, музичке активности и јогу за децу. 

У пројекат су укључени сви вртићи, а активности се реализују са циљем да се код деце подигне 

ниво свести о значају екологије, музике и јоге. Планирано је да се ове активности интензивирају 

на пролеће, када ће постојати услови да деца више бораве у природи и да практично дају свој 

допринос здравом животу. 

Полазници Предшколксе установе у складу са својим интересовањима похађају програм 

енглеског језика за предшколце , који већ дуги низ година успешно реализује школа страних 

језика „Step ahead“ 

 

7.1. Ликовни конкурси 
 

На наградном ликовном конкурсу за 2021. годину који је расписао Завод за јавно здравље 
Зрењанин награђена су три ликовна рада полазника предшколске установе „Десанка Максимовић“ 
Житиште. 

Деца су одговарала на тему „Чувам своје зубе- поносим се осмехом“. На конкурс је пристигло 400 
радова деце предшколског узраста из Средњебанатског округа, а међу награђеним су:  

1. Марко Вукојевић -  вртић у Честерегу, васпитачица Ивана 
Димић Палинкаш  

 

 

 

 

 

 

2. Наталија Остојић – вртић Житиште, васпитачица Олгица 
Гуранов 
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3. Мирјана Зоњић – вртић Житиште,  
васпитачице Татјана Радаковић и Јелена Матић 

 

 

 

 

 
 
 
 

На ликовном конкурсу који је одржан у Оџацима у ПУ „Полетарац“ Наталија Остојић је 

освојила награду. Тема конкурса била је „Вртић какав желим“, а додела награда и изожба одржана 

је 23.06. Наталија похађа припремну групу код васпитача Олгице 

Гуранов.  

 

 

 

 
 

 

8. Сарадња са породицом 
 

У складу са Годишњим планом рада Установе планирамо, иницирамо и прихватамо 

иницијативу родитеља за различите облике сарадње. Родитељи су имали могућност да учествују у 

животу и раду деце у Установи онлајн, путем вибер групе због тренутне епидемиолошке ситуације 

изазване вирусом COVID-19. Позвани су да буду равноправни учесници васпитно-образовног 

процеса и да сходно својим могућностима, учествују у креирању активности у вртићима. Трудимо 

се да будемо добри сарадници који су отворени за нове идеје, предлоге, сугестије и критике 

родитеља. Мишљењa о раду васпитача, сугестијe или добронамернe критикe, родитељи могу рећи 

васпитачу или доставити (писмено) анонимно, путем „кутије за родитеље“која је истакнута на 
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видном месту у сваком врићу.Свакодневна комуникација са родитељима се одвија на пријему и 

испраћају деце, а родитељима су понуђени и термини за индивидуалне разговоре.  

 Највећи аспект сарадње са родитељима у радној 2021/22. години одвијао се у томе да 

родитељи учествују у структуирању радних соба, доносећи неструктуирани и полуструктуирани 

материјал у складу са пројектима. За родитеље је овај вид комуникације новина, и њихова улога се 

мења и постају активни учесници вртићке заједнице. Током маја месеца организовали смо 

„Отворена врата“ установе и на тај начин смо обележили Дан установе који се до сада обележавао 

приредбом за родитеље. Кроз „Отворена врата“ родитељи су се непосредно упознали са простором 

вртића, увидели су новине у радним собама, а деца су била та која су им пренела доживљаје из 

вртића и водили родитеље кроз вртић.  

 

Сваки објекат је на свој начин остварио сарадњу са родитељима и то је приказано у следећој 

табели:  

Вртић Облик сарадње Време реализације 

Житиште 

 

-Родитељски састанак 

-Индивидуални разговори 

- Комуникација путем вибер групе(осврт на 

реализоване активности у групи са 

фотографијама и видео записима) 

-Набавка материјала и учешће у стварање 

игралишта за децу  

-Учешће родитеља у пројектним 

активностима:  „Моје тело“, „Весела фарма“, 

„Посластичар“, „Јесен“ (прослеђивањем 

продуката истраживања код куће) 

-Посета сеоском дворишту/ фарми 

- Мама сарадник/ представила је деци 

занимање „кројач“ 

-Мама сарадник- представила је занимање 

„сликар“ 

-Мама сарадник – новогодишња радионица 

израде и украшавања медењака 

-Родитељи су се укључвали у пројекте током 

године тако што су доносили неструктуирани, 

-Август 

-Током полугодишта 

- Током полугодишта 

 
 
- Октобар 
 
 
- Током полугодишта 
 
 
 
- Октобар 
 
- Октобар 
 
 
 
 
 
- Октобар 
 
 
- Децембар 
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полуструктуирани материјал, реалне предмете 

Нови Итебеј 

 

-Родитељски састанак 

-Индивидуални разговори 

- Комуникација путем месингер 

групе(осрвт на реализоване активности у 

групи са фотографијама и видео записима) 

 -Август 

-Током године 

-Током године 

 

Међа -Родитељски састанак(„Припрема и 

адаптација деце на полазак у вртић- План 

адаптације“, Разматрање резултата васпитно-

образовног рада на крају првог полугодишта) 

-Индивидуални разговори 

-Комуникација путем вибер групе(осврт на 

реализоване активности у групи са 

фотографијама и видео записима) 

-Родитељски састанак  

 

-Учешће родитеља у активностима поводом 

Дечје недеље: израда костима и фризура за 

маскенбал 

-Учешће родитеља у Истраживању 

Предшколске установе у циљу побољшања 

квалитета рада. 

-Родитељски састанак - „Упознавање са 

Новим основама програма предшколског 

васпитања и образовања, Године узлета.“ 

 

-Септембар, Децембар 

 

-Током године 

 

-Током године 
 
 
 
 
- Октобар 
 
 
 
 
- Новембар 
 
 
 
 
 
 
 
-Јун  

Бан.Двор -Родитељски састанак 

-Индивидуални разговори 

- Комуникација путем вибер групе(осврт на 

реализоване активности у групи са 

фотографијама и видео записима) 

-Август 

-Током године 

 

 

 



Извештај о раду ПУ „Десанка Максимовић“ за  радну 2021/22.годину 
 

21 
 

-Ангажовање родитеља у радној акцији 

сређивања дворишног простора за децу. 

-Отворена врата установе  

- Октобар 

 

-Мај 

Торда 

мешовита и 

припремна група 

-Родитељски састанак 

-Индивидуални разговори 

-Комуникација путеммесингер групе 

- Ангажовање родитеља у радној акцији 

сређивања дворишног простора за 

децу(фарбање реквизита, обезбеђивање песка 

за пешчаник) 

-Учешће у декорацији радног простора пред 

новогодишње празнике 

-Родитељи донели и учествовали у сађењу 

цвећа у дворишту вртића 

-Кошење траве 

-Набавка поклона за ђаке приликом посете 

школи 

-Септембар 

-Током године 

-Током године 

-Октобар 

 

- Децембар 
 
 
 
 
 
-Април 
 
-Током године 
 
-Мај 
 
 

Српски Итебеј 

мешовита и 

припремна група 

-Родитељски састанак 

- Индивидуални разговори 

-Експерт- родитељи сарадници у оквиру 

пројекта 

-Радна акција у оквиру уређења физичке 

средине на отвореном (двориште) 

- Учешће родитеља у структурању физичке 

средине (простор у радној соби) 

-Септембар 

-Током године 

- Током године 

-Септембар, октобар 

 

-Током године 

Торак 

група на српском и 

румунском  језику 

-Родитељски састанак 

-Индивидуални разговори 

-Комуникација путем вибер групе 

-Активно учешће родитеља на сређивању 

простора на отвореном 

- Фарбање ограде, дворишних справа, 

сређивање цвећњака 

Донација родитеља: кућица за радну собу, 

гарнитура од дрвених палета, баштенско 

-Септембар 

-Током године 

-Током године 

-Октобар 

 

 

- Током године 
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цвеће,  

- Учешће у хуманитарној акцији 

-Учешће родитеља у изради маски за децу за 

маскенбал 

-Учешће родитеља у новогодишњој 

радионици  

-Дружење са родтитељима „Игре које смо 

некад играли“ 

-Представљање родитељима пројекат „Пчела“ 

 

-Октобар 

 

 

-Октобар 

-Децембар 

-Мај 

 

-Мај 

Хетин -Родитељски састанак 

-Индивидуални разговори 

- Комуникација путем вибер групе(освт на 

реализоване активности у групи са 

фотографијама и видео записима) 

- Набавка потребног материјала за 

реализацију пројеката 

-Септембар 

-Током године 

-Током године 

 
 
 
 
-Током године 

Р. Тополовац -Родитељски састанак 

-Индивидуални разговори 

-Родитељи сарадници у пројекту 

-Учешће у активностима током Дечје 

недеље(израда костима за маскенбал) 

-Учешће у декорацији радне собе за 

Новогодишње празнике 

-Излет са родитељима  

-Родитељи током године учествују у 

структурирању радне собе доносећи 

неструктуирани и полуструктуирани 

материјал 

-Септембар 

-Током године 

-Током године 

- Октобар  

- Децембар 

 

 

-Мај 

-Током године 

Честерег -Родитељски састанак 

-Индивидуални разговори 

-Учешће у радионици „Израда новогодишњих 

украса“ 

-Израда Снешка белића и новогодишње јелке 

од природног материјала(дрвета) 

-Септембар 

-Током године 

-Децембар  

 
 
-Децембар 
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-Израда корпица за ускршња јаја  

-Испраћај предшколаца из вртића – дружење 

са родитељима 

 
-Април 
-Јун 

Бан. Карађорђево 

млађа и припремна 

група 

-Родитељски састанак 

-Индивидуални разговори 

 

- Учешће у сређивању простора на отвореном, 

поправка и рестаурација дворишних справа, 

фарбање љуљашка, тобогана, клацкалица 

-Родитељи су заједно са децом направили 

котарку и сандук за песак од природних 

материјала( палета), као и новогодишњу јелку 

од шишарка.  

-Отворена врата вртића 

-Септембар 

- Током године 

 

-Октобар 

 
 
 
 
- Новембар 
 
 
 
 
-Мај  

 

8.1. Двориште узлета – заједно за детињство 
 

Пројекат је заснован на препознатој потреби за променом средине боравка деце, односно за 

потребом боравка на отвореном са акцентом на важну ангажованост деце током игре, потребом за 

вишенаменским и функционалним простором који се може реконструисати и допуњивати 

инспиративним материјалима за игру и истраживање током боравка у дворишту вртића у складу са 

новим основама програма „ Године узлета“. 

Пројекат је реализован у вртићу у Српском Итебеју  и Житишти уз свесрдну сарадњу родитеља. 

 

Тиме што је простор обогаћен на овај начин, а да је притом приступачан и безбедан, деци је 

пружена могућност да време које проведу на отвореном буде испуњено креативношћу, 

истраживањем, игром, одмарањем и опуштањем. 

Свакодневно играње на отвореном деци доноси низбенефита: 

• деца тестирају своје могућности;  

• уче о свом телу;  

• искуствено доживљавају све просторе у вртићу; 

• развијају машту и резилијентност; 

• уче да доносе одлуке и решавају проблеме; 
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• уче да превазилазе своје страхове; 

• разумеју смисао света; 

• развијају имунитет; уче и брину о свом животном простору. 

 

Прилог 1. Двориште пре уређења 

 

Прилог 2. Процес  
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9. Реализација сарадње са друштвеном заједницом (заједничке 
активности и донације) 

 
 

 
Вртић Сарадници Активност Време 

реализације 

Житиште Дом Здравља 

 

 

ОШ „Свети Сава“ 

 

 

 

Компанија „Дунав 

осигурање“ 

 

Џудо клуб – Житиште 

 

Туристичка 

организација Житиште 

 

Посластичарница 

Житиште 

Фризерски салон 

 

Спортски савез 

Житиште 

Предузеће „Сито 

Принт“ 

-Систематски преглед деце  

 

 

Уступање техничких средстава, 

посматрање општинског 

такмичења у кошарци 

 

- Материјална средства 

 

- Промоција клуба 

 

 

Јесењи фестивал цвећа 

-Позоришна представа 

“Царство, другарство“ 

 

-Посета старије мешовите 

групе 

-Посета старије мешовите 

групе 

-Спортски дан 

 

- Донације материјала, израда 

материјала 

-Август 

 

 

-Током 

полугодишта 

-Новембар 

 

-Децембар 

 

 

-Септембар 

 

 

- Октобар 

- Новембар 

 

 

-Новембар 

 

-Новембар 

 

-Октобар 

 

-Током године 



Извештај о раду ПУ „Десанка Максимовић“ за  радну 2021/22.годину 
 

30 
 

Нови Итебеј МЗ Нови Итебеј 

 

 

Дом Здравља 

 

ОШ „Милош 

Црњански“ 

 

 

-Финансирање режије за децу 

 

-Систематски преглед деце  

 

-Услуге школског мајстора, 

достављање ужине за 

вртић,заједничке активности 

-Током године 

 

-Септембар 

 

-Током године 

 

 

Међа Дом Здравља-Међа 

 

 

ОШ“Милош 

Црњански“ 

 

 

 

 

Туристичка 

организација Житиште 

 

Аматерско позориште 

Јовице Јелића 

 

 

 

 

-Систематски преглед  

 

 

- Заједничко коришћење 

трпезарије и фискултурне сале , 

посета школској библиотеци и 

заједничке активности 

 

-Представа „Царство, 

другарство“ 

 

 

- Новогодишња представа 

„Збуњени Деда Мраз“ 

 

 

 

-Август 

 

 

-Током године 

 

 

 

 

- Новембар 

 

 

 

-Децембар 

Бан. Двор Дом Здравља 

 

 

ОШ „Свети Сава“ 

 

 

- Системски преглед деце 

 

 

-Заједничке коришћење 

школске кухиње, фискултурне 

сале 

-Август 

 

 

-Током године 
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Предузеће „Поповић 

Инжињеринг“, 

Банатски Двор 

 

 

 

 

 

- Донација новогодишњих 

пакетића 

 

 

- Децембар 

 

 

 

Бан. 

Карађорђево 

МЗ Бан. Карађорђево 

 

 

Дом Здравља 

 

ОШ „Никола Тесла“ 

 

 

 

Играоница „Хаос“ 

 

Аматерско позориште 

Јовице Јелића 

 

Компаније, удружења и 

поједници који су 

учествовали у 

донацији: 

ДОО Жупунски 

Cafe Royal 

PUB Вучица 

Ајдуковић Данијел 

Милан Сучевић 

ЗЗ Банатско 

-Одржавање дворишта вртића 

 

 

-Систематски преглед деце 

 

Услуге школског мајстора, 

Припрема за Светосавску 

приредбу 

 

- Промоција књиге „Бубамарин 

лет“ 

- Новогодишња представа 

„Збуњени Деда Мраз“ 

 

-Прикупљање средстава за 

опремање радних соба у вртићу 

за две васпитне групе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Током године 

 

-Август 

 

-Током године 

Децембар 

 

 

- Децембар 

 

-Децембар 

 

 

-Мај  
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Карађорђево 

Књиговотствена 

агенција Мала Пруга 

Vandrunen Farms 

Europe Commercial dep. 

Банатско Карађотђево 

Момчило Радић 

Милан Сучевић 

Биоскоп СИНЕСТАР 

Зрењанин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Пројекција филма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Јун 

Честерег Дом Здравља Честерег 

 

ОШ“Петар Кочић“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туристичка 

организација Житиште 

 

Библиотека Честерег 

 

Предузећа „Силос- 

козара“, „МБС Цетех“ 

Честерег 

Црква у Честерегу 

-Систематски преглед деце  

 

-Заједничка реализација 

активности у оквиру „Еко 

покрета“ 

-Ликовна радионица „Јесен- 

плодови јесени“ 

-Маскембал „Шеширијада- 

јесења модна ревија“ 

-Учестовање у РТС кросу 

 

-Представа „Царство, 

другарство“ 

 

-Посета 

 

-Донација новогодишњих 

пакетића за децу 

 

-Посета цркви и новом муралу 

-Август 

 

 

-Октобар 

 

 

- Октобар 

 

- Октобар 

-Мај 

- Новембар 

 

 

 

- Октобар 

 

- Децембар 

 

 

-Јун 
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Патријарха Павла 

Р.Тополовац Дом Здравља 

 

 

ОШ „Алекса Шантић“ 

 

 

 

 

Библиотека 

Пошта 

Кројачица 

 

-Систематски преглед 

 

 

-Коришћење фискултурне сале 

и трпезарије, услуге особља на 

пословима одржавања вртића, 

заједничке активности 

-Посета 

-Посета 

-Радионица у оквиру пројетка 

„Мода“ 

-Септембар 

 

 

-Током године 

 

 

 

 

-Октобар 

-Децембар 

-Новембар 

Хетин Дом Здравља 

Месна заједница 

 

 

 

-Туристичка 

организација Житиште 

 

Сарадња са ОШ 

 

 

 

 

- Фодор Аграр ДОО, ЗЗ 

Будућност Хетин, 

чланови Савета МЗ 

Хетин 

 

-Фодор Аграр ДОО, ЗЗ 

Будућност Хетин  

-Систематски преглед деце 

-Новогодишњи пакетићи и 

новогодишња представа за децу 

„Збуњени  Деда Мраз“ 

 

-Позоришна представа 

“Царство, другарство“ 

 

-Заједничке активности током 

Дечије недеље 

-Ликовна радионица „Мој 

портрет“ 

Кићење новогодишње јелке 

-селидба намештаја због 
реновирања вртића 
 

 

 

 

– складиштење намештаја 

-Август 

-Децембар 

 

 

 

-Новембар 

 

 

-Окобар 

 

-Октобар 

 

-Децембар 

-Јануар 

 

 

 

 

 

-током другог 
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-МЗ Хетин 

током реновирања 

 

-Коришћење просторија 

канцеларије за рад групе 

полугодишта 

 

-током другог 

полугодишта 

Торак Дом Здравља 

 

 

ОШ“Ђорђе Кошбук“ 

 

 

 

Удружење бајкера 

 

 

 

МЗ Торак 

 

 

др Габријел Петрович 

 

Марин Лелеа 

-Систематски преглед 

 

 

-Коришћење услуге особља на 

пословима одржавања вртића 

-Посета будућем учитељу 

 

-Донација новогодишњих 

пакетића 

 

-Сређивање простора испред 

вртића, донација песка за 

пешчаник, чишћење олука 

вртића 

-посета пчеларском газдинству 

-посета пчелару 

-Август 

 

 

-Током 

полугодишта 

-Јун 

 

-Децембар 

 

 

 

-Током године 

 

 

-Април 

 

-јун  

Српски Итебеј Дом Здравља 

 

ОШ „Милош 

Црњански“ 

 

 

-МЗ Српски Итебеј 

 

 

 

Персу маркет 

 

Спортски савез 

-Систематски преглед деце 

 

-Услуге школског мајстора, 

достављање ужине за 

вртић,заједничке активности 

 

-Донација материјала током 

реализације уређења дворишта, 

Новогодишњи пакетићи 

-Спонзорство новогодишњих 

пакетића 

-Активност „Ја сам спортиста“ 

-Август 

 

-Током године 

 

 

-Септембар/ 

Октобар 

- Децембар 

 

- Децембар 

 

-Јун 
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Општине Житиште 

Торда Дом Здравља 

 

МЗ Торда 

 

 

 

 

НСМ (Ракоци савез-

Будимпешта) 

 

Мотоклуб Торда 

 

 

Основна школа 

 -Систематски преглед 

 

-Микулаш пакетићи, Учешће 

на манифестацији „Фестивал 

кукуруза“, 

Спонзорисање Луткарске 

представе 

Поклон књиге са народним 

бајкама 

 

-Новогодишњи пакетићи за 

децу  

 

-Посета школи и дружење са 

будућом учитељицом 

- Август 

 

-Децембар 

 

-Децембар 

 

 

-Октобар 

 

 

-Децембар 

 

 

-Јун 

 

10. Извештај о раду медицинске сестре на превентивној здравственој 
заштити 

 

У циљу унапређења здравља и хигијене деце извршен је превентивни преглед деце, што 

подразумева преглед хигијенског стања деце, мерење телесне тежине и висине и контрола 

хигијене простора вртића. 

 

Активности у су реализоване у свим вртићима на нивоу Предшколске установе, осим у вртићу у 

Торди. 
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Код појединости, као што су лоша хигијена ноктију, ушију,гардеробе или косатог дела главе, 

родитељи су обавештени писменим путем (поруком коју је васпитач предао родитељима приликом 

испраћаја деце). 

 

Деца код којих су пронађени паразити у косатом делу главе  су изолована  до доласка родитеља и 

родитељима је дат савет о поступку чишћења паразита. Васпитачима је дат предлог о мерама 

превентивног деловања за осталу децу која бораве у групи, које ће они предочити родитељима. 

 

Медицинска сестра на превентивној здравственој заштити обављала је васпитно образовни рад на 

замени у јасленој групи и вртићима у Честерегу и Међи. 

11. Реализација стручног усавршавања 

 
Стручно усавршавање запослених у ПУ „Десанка Максимовић“  Житиште реализује се на основу 

Правилника о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника (Сл. 

Гласник РС ,бр.86/2015.). 

 
      Облик 
усавршавања 

                Назив Датум и место 
реализације 

Учесници 

Онлајн – вебинар 
,огледни час 

„Нови  радно-игровни 
материјал Креативног 
центра“ 

9.09.2021.год. Каталин Бјељац,Становић 
Јелица 

Онлајн вебинар –
стручни скуп  

,,Са стручњацима на вези-
безбедно током пандемије“ 

21.09.2021.год Розалија Мелар,Јелица 
Становић,Ержебет 
Палинкаш,Каталин 
Бјељац,Олгица 
Гуранов,Моника Нехез 

Онлајн презентација „ Примери добре праксе из 
супер пројекта“ 

22.09.2021.год. Татјана Радаковић , Јелена 
Матић 

 

Онлине обука 

,,Основни базични курс 
Монтесори програма –први 
део“ 

 

17.-25.09.2021. 

 

Каталин Бјељац 
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Вебинар  

 

 

„ На путу до нових основа 
ПБО“ 

 

 

30.09.2021..год. 

 

 

 

Ержебет Палинкаш 

Стручни скуп- 
конференција 

„ Стручни сусрет 
војвођанских мађарских 
васпитача“ 

16.10.2021.год. Ержебет  Палинкаш, 
Каталин Бјељац, Валерија 
Холаи, Борош Валерија и 
Моника Нехез. 

Семинар „ Године узлета-на мађарском 
језику“ 

 Октобар , 
2021.год. 

Валерија Холаи,Валерија 
Борош 

Стручни сусрет „Године узлета –стручни 
сусрет војвођанских 
мађарских васпитача“ 

16.11.2021.год. Моника Нехез,Ержебет 
Палинкаш,Валерија 
Борош,Розалија Мелар 

Онлајн излагање „Све што мислим о Годинама 
узлета а нисам хтела / смела 
да питам “ 

2.12.2021.год. Јелена Матић,Татјана 
Радаковић 

Вебинар ,,Нови изазови у едукацији “ 5.12.2021.год.  Олгица Гуранов,Ивана 
Јовичин,Љиљанљ 
Ајдуковић 

Вебинар ,,Народни обичаји током 
Божићних празника“ 

8.12.2021.год. Моника Нехез,Ержебет 
Палинкаш 

Онлајн предавање Мастурбација код деце“  

 

,,Народни обичаји током 
Божићних празника“ 

10.12.2021.год  

 

Децембар,2021. 
год.. 

Татјана Радаковић, Јелена 
Матић 

Моника Нехез,Ержебет 
Палинкаш 

Онлајн излагање ,,Године узлета –замке на 
путу промена“ 

14.12.2021.год 

 

Татјана Радаковић,Јелена 
Матић 
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Онлајн конференција ,,Заједница која учи“ 15.12.2021.год. 

 

Татјана Радаковић, Јелена 
Матић 

Милана Зорић 

Обука „Ванда метод“ 03.09.2021. Милана Зорић 

Вебинар ,,Са стручњацима на вези –
безбедно током пандемије 

23.12.2021.год. Дијана Попов,Ивана 
Јовичин,Олга Савић, 
Зорица Бероња 

Обука „Примена правилника о 
протоколу поступања у 
установи у одговору на 
насиље, злостављање  и 
занемаривање. 

25.10.2021. Милана Зорић 

Вебинар ,,Са стручњацима на вези 2 -
безбедно током пандемије“ 

16.12.2021.год. Татајана Радаковић,Јелена 
Матић,Каталин 
Бјељац,Розалија 
Мелар,Данијела 
Шеитан,Моника Нехез, 
Ержебетз Палинкаш 

Зорица Бероња, Милана 
Зорић, Нада Јањеш 

 ,,Све што сам хтела да знам о 
Годинама узлета“ 

Фебруар,2022. Становић Ј.,Попов 
Д.,Бјељац К.,Јовичин 
И.,Бероња З., Милана Зорић 

Обука ,,Концепција Основа 
програма Године узлета“ 

,, Развијање реалног 
програма“ 

5/6.  и 12/13 март 
2022. 

Зрењанин 

сви васпитачи,педагози и 
директор 

Онлајн обука 

 

 

Примену Основа програма 
предшколског образовања,, 
Године узлета“ ( 
документовање) 

Април,2022. Сви васпитачи, педагози, 
директор 

Онлајн обука ,,Етика и интегритет“ Април,2022.  Сви васпитачи,педагози и 
директор 

Обука ,,СНОП-стручни сарадници Април,2022. педагози 
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као носиоци промене“ 

Вебинар -онлајн ,,Учење кроз истраживање 
изван вртића“ 

9.05.-30.05.2022. Димић Палинкаш И.,Попов 
Д., Јовичин И. 

Међународна 
конференција 

,,СТЕМ кроз различите 
приступе подучавања“ 

Мај,2022. Бјељац К. 

Вебинар ,,Дете истраживач –мисија 
вртића и породице“ 

Мај,2022. Нехез М.,Бероња З.,Шеитан 
Д.,Становић Ј.,Димић 
Палинкаш И., Палинкаш 
Е.,Јовичин И. 

Радионица ,,Превенција синдрома 
сагоревања на послу“ 

Мај,2022. Матић Ј., Радаковић Т. 

Стручни скуп ,,Примена ИКТ –а у 
Предшколским установама“ 

Јун,2022. Гуранов О., Ајдуковић Љ. 

Међународна 
конференција 

,,Авантуре учења изван 
вртића и школа“ 

17.06.-
19.06.2022. 

Нови Сад 

Попов Д., Јовичин И.,Илић 
Ј.,Маљковић М.,Становић Ј. 

вебинар ,,СТЕМ експерименти који су 
одушевили моје ученике“ 

Јун ,2022. Бјељац К. 

конференција ,,Диспозиције за учење из 
школско –предшколске 
перспективе“ 

Јун,2022.  

Нови Сад 

Зорић М. 

Нада Јањеш 

Обука Сноп: Стручни сарадници као 
носиоци промене 

05.04.2022. 

06.04.2022. 

Београд 

Тања Гаковић 

Милана Зорић 

онлајн обука  ,,Летњи експерименти-
практични спој науке и 
забаве“     

4.-08.07.2022. Бјељац К. 

Обука ,,Заштита деце са сметњама у 
реазвоју у случајевима 
занемаривања и 
дискриминације 
,злостављања и насиља“ 

 

7.02.2022.   Бјељац К. 
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Обука ,,Обука за запослене- 
породично насиље“ 

7.02.2022. Бјељац К. 

Милана Зорћ 

 ,,Стварање сигурне и 
подстицајне средине за развој 
и учење у вртићу“ 

 

09.02.2022 Бјељац К. , Милана Зорић 

Обука ,,Стратегије у раду са 
ученицима који показују 
проблеме у понашању“, 

9.02.2022. Бјељац К. 

Вебинар ,,Математичка 
вртешка,предшколац у свету 
математике,математика као 
игра 1и 2“ 

17.03.2022. Бјељац К. 

Онлајн стручни скуп ,,Образовање за ново доба“ 21.03.2022. Бјељац К. 

Вебинар ,,Родитељи и СТЕМ : Забавни 
експерименти у кућним 
условима “ 

14.04.2022. Бјељац К. 

 

 

 

Прилог 1. Размена Примера добре праксе између васпитача одржано 30.12.2021. године 
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Размена васпитача унутар установе током менторске подршке 

 
Још један облик хоризонталне размене који је био организован у току другог полугодишта 

била је размена васпитача са „терена“ који су долазили у вртић „језгро“ а то је објекат у Житишту. 
Размена је трајала током маја и јуна месеца, и организована је тако да васпитачи који нису у 
„језгру“ дођу на један дан у вртић „језгро“ како би на непосредан начин посматрали рад са децом и 
промене које се континуирано уносе у простор у складу са новим основама програма. Општи 
закључак био је да су васпитачима ове посете биле од изузетног значаја и да су након тога лакше 
могле да врше промене и у својим вртићима.  

12. Извештај о менторској подршци у току увођења Нових основа 
програма „Године узлета“ 

 

Након завршене тродневне обуке о Концепцији Основа програма предшколског васпитања и 
образовања, уследила је ментроска подршка при увођењу Нових основа програма „Године узлета“  

Ментор за установу „Десанка Максимовић“ Житиште је Драгана Бабић која је водила процес 
менторске подршке. Вртић у коме су се првобитно уводиле промене у васпитно-образовном раду 
је вртић „језгро“ а то је био објекат у Житишту. Критеријум за одабир језгра је била велична 
објекта и број васпитних група. План за наредну радну годину је да се из вртића „језгра“ процес 
увођења промена даље разгранава на остале вртиће. 

При свакој посети Установа односно васпитачи и стручни сарадици су од ментора 
добијали одређена задужења и задатке које је требало остварити до одређеног временског периода. 
Посете ментора одвијале су се следећом динамиком: 

Датум посете Опис посете Исход посете, задужење 
07.04.2022. - Састанак са директором и 

стурчним сарадницима 
- Обилазак објекта (холови 

вртића, радне собе, 
канцеларије)  

- Разговор са васпитачима 
упознавање, размена 
информација 

- Критичко сагледавање 
функционалности простора и 
елемената у њему 
- Формирање просторних 
целина 
- Фотографисање простора 
пре/после 
 

28.04.2022. - Састанак са директором и 
стручним сарадницима 

- Анализа процесних и 
почетних паноа  

- Радни састанак са 
васпитачима 

-Израда плана ширења нових 
основа на језгро и остале 
вртића 
-Обогаћивање радних соба 
материјалима 

12.05.2022. - Састанак са директором и 
стручним сарадницима 

- Обилазак радних соба, 
разговор о развијању 
пројекта 

-Истаћи принципе развијања 
реалног програма(у радним 
собама и на улазу вртића)  
-Уводити рутине и ритуале 
-Развијати културу вртића 
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- Радни састанак са 
васпитачима израда плана 
теме/пројекта 

 

02.06.2022. - Обилазак радних соба 
- Како се пише прича о 

теми/пројекту 

-Написати причу о 
теми/пројекту 
 

22.06.2022. - Састанак са директором и 
стручним сарадницима 

- Састанак са васпитачима 
 

- Ревидирање плана ширења - 
- Анализа приче о теми 
пројекту 
 

 

Менторска подршка била је најзанчајнји корак у имплементацији нових основа 
програма. Непосредним путем кроз конструктивне разговоре и сугестије уведене су 
промене у простору и начину рада. Атмосфера током рада са ментором била је изузетно 
професионална, сви запослени у установи остварили су веома добру комуникацију са 
менторком а посебно стручни сарадници и васпитачи којима ће то бити значајно у даљем 
раду. 

 

13. ИЗВЕШТАЈИ, СТРУЧНИХ САРАДНИКА, ТИМОВА И АКТИВА 
 

13.1. Извештај о раду стручног сарадника – педагога 
 
 

Друго полугодиште радне 2021/22. године обележено је променом у кадру 
васпитно-образовног особља где је предшколској установи „Десанка Максимовић“ 
одобрено запослење још једног педагога, те од сада стручна служба броји два стручна 
сарадника-педагога што умногоме олакшава рад и функционисање установе и у великој 
мери доприноси квалитету васпитано-образовног рада. Извештај о раду је из тих разлика 
писан обједињено за оба стручна сарадника – педагога.  

Програм рада стручног сарадника заснива се на ПРАВИЛНИКУ о програму свих облика рада 
стручног сарадника у предшколској установи ("Службени гласник РС - Просветни гласник", број 6 
од 4. августа 2021.) 

Циљ рада стручног сарадника у предшколској установи јесте развијање квалитета праксе 
предшколске установе кроз: 

– развијање културе предшколске установе као заједнице учења и 
– развијање квалитета програма васпитно-образовног рада 
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ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ СВИХ ПРОФИЛА СТРУЧНОГ САРАДНИКА су дефинисани кроз три 
подручја у оквиру којих су дате области рада са одговарајућим пословима. Подручја рада су 
следећа: 

1. Подручје стратешког (развојног) планирања и праћења праксе предшколске установе 
2. Подручје развијања заједнице предшколске установе 
3. Подручје развијања квалитета реалног програма учешћем на нивоу вртића 

У току другог полугодишта рад стручних сарадника-педагога установе (у даљем тексту 
стручна служба установе) био је фокусиран на ментроску подршку која се одвијала од 07.04. до 
02.06.2022. године. Стручна служба пратила је менторску подршку и имала задатак да буде лидер 
у увођењу промена у складу са Новим основама „Године узлета“. Ментроска подршка била је 
концетрисана на вртић „језгро“ а то је вртић у Житишту, који ће први уводити Нове основе, а 
почевши од септембра 2022. године сви вртићи установе су у законској обавези да васпитно-
образовни рад спроводе по Новим основама програма. У складу са тим мења се и начин учешћа 
стручног сарадника педагога у установи. Извештај о раду сачињен је у складу са Правилником о 
програму свих облика рада стручног сарадника у предшколској установи. 

1. Подручје стратешког (развојног) планирања и праћења праксе предшколске установе 

Област рада Послови Време реализације 
 
 
Израда докумената 
установе 

 
– учешће у изради Годишњег 
плана рада установе и заједничко 
дефинисање приоритета у 
остваривању Годишњег плана; 
 
 
 
– планирање учешћа и преузимање 
одређених улога и послова (у 
тимовима, радним групама, 
комисијама) на нивоу установе; 
 
– стручна подршка у планирању 
различитих облика и програма 
васпитно-образовног рада, 
заснована на континуираној 
анализи потреба деце и породице, 
капацитета установе и потенцијала 
локалне заједнице; 
 
– учешће у планирању ритма 
живота и рада у предшколској 
установи у складу са 
специфичностима узраста и 
потребама деце; 
 
– планирање начина пружања 

 
-jул, август  
 
 
 
 
 
 
 
 
-током године (по потреби) 
 
 
 
 
-током године 
 
 
 
 
 
 
 
-септембар интензивно и 
током године 
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додатне подршке деци и породици 
у предшколској установи; 
 
– учешће у развијању стратегије за 
јачање ресурса и капацитета за 
сврсисходну употребу дигиталних 
технологија у пракси установе; 
 
 

 
 
-током године 
 
 
 
-по потреби 

Праћење, документовање и 
вредновање праксе 
установе 

– Дефинисање начина 
континуираног праћења и 
вредновања реализације 
стратешких докумената установе у 
циљу правовременог реаговања, 
редефинисања планова и 
усклађивања активности у односу 
на промену у пракси установе; 
 
– критичко преиспитивање и 
анализирање стратегија и планова 
дефинисаних у стратешким 
документима установе и 
дефинисање смерница за даљи рад; 
 
– планирање начина 
самовредновања и учешће у 
реализацији самовредновања као 
континуираног процеса 
истраживања и учења у пракси; 
 
– рад на развијању инструмената за 
праћење и вредновање праксе 
установе; 
 
– учешће у реализацији праћења 
планираних активности на нивоу 
установе; 
 
– припрема периодичних и 
годишњих извештаја о раду 
установе, о раду појединих тимова 
и радних група и о пројектима који 
се реализују, као и давање 
смерница за даљи рад; 
 
– анализирање и критичко 
преиспитивање корака и процедура 
при планирању, праћењу, 
документовању и вредновању, 
односно самовредновању рада 
установе и предлагање начина за 

-током године праћење, 
ревидирање Развојног плана 
установе 
 
 
 
 
 
 
-током године 
 
 
 
 
 
-током године, пријављен 
један стручни сарадник и 
главни васпитач за обуку за 
самовредновање 
 
 
-израда и модификација 
матрица за праћење 
теме/пројекта и рада васпитача 
 
 
-током године 
 
 
 
-децембар, август 
 
 
 
 
 
 
-током године 



Извештај о раду ПУ „Десанка Максимовић“ за  радну 2021/22.годину 
 

45 
 

њихово унапређење. 
Планирање и праћење 
властитог рада  

– Планирање и вођење 
документације о свом раду у 
складу са правилником којим се 
уређује ова област; 
 
– планирање учешћа у васпитној 
пракси одређеног вртића, односно 
објекта предшколске установе 
(динамика долазака и начина 
учешћа) у складу са приоритетима 
промене васпитне праксе; 
 
– планирање и усклађивање 
властитог професионалног развоја 
и стручног усавршавања са 
приоритетима у промени праксе 
предшколске установе, 
приоритетима система сталног 
стручног усавршавања и 
професионалног развоја 
запослених у образовању и 
стандардима компетенција 
стручног сарадника у 
предшколској установи. 

-током године 
 
 
 
 
-интензиван рад у вртићу 
„језгру“ у којем се прво уводе 
нове Основе 
 
 
 
 
-током године, похађање 
релевантих обука и семинара  

 

2. Подручје развијања заједнице предшколске установе 

Област рада Послови Време реализације  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развијање заједнице учења 
кроз сарадњу колектива 
 
 

– Иницирање истраживања у 
установи у циљу 
преиспитивања конкретне 
праксе и покретања акција 
промене праксе; 
 
– покретање и вођење 
критичког преиспитивања 
културе и структуре установе 
кроз истраживања појединих 
димензија структуре и културе 
установе; 
 
– учествовање у раду 
васпитно-образовног већа, 
педагошког колегијума, 
актива, тимова и комисија на 
нивоу установе који се 
образују ради остваривања 
одређеног задатка, програма 
или пројекта у области 

-током године, април месец 
након обуке „СНОП – стручни 
сарадници као носиоци 
промена“ 
 
 
-током године, интензивно у 
другом полугодишту 
 
 
 
 
 
 
-током године, по потреби 
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Развијање заједнице учења 
кроз сарадњу колектива 

васпитања и образовања; 
 
 
– пружање стручне подршке 
директору, сагледавањем 
услова и ресурса и отварањем 
питања која помажу да се 
подробније преиспитују и 
усклађују одлуке и активности 
из различитих домена рада 
установе (васпитно-образовне, 
здравствено-превентивне, 
финансијске, правне...) у циљу 
квалитетног остваривања 
васпитно-образовног рада као 
примарне делатности установе; 
 
– сарадња са директором, 
стручним сарадницима и 
сарадницима у оквиру рада 
стручних тимова и комисија и 
редовна размена информација; 
 
– сарадња са директором и 
стручним сарадницима у 
планирању и спровођењу 
активности за јачање 
сарадничких односа у 
колективу и грађење односа 
поверења и уважавања; 
 
– сарадња са директором и 
стручним сарадницима у 
решавању проблемских 
ситуација у колективу, 
стварањем услова за отворену, 
аргументовану и 
конструктивну комуникацију; 
 
– сарадња са директором, 
другим стручним сарадницима 
и сарадницима при набавци 
намештаја и опреме, 
материјала, играчака и 
средстава за васпитно-
образовни рад, организацији 
конкурса, организацији 
боравка деце у природи 
(зимовања, летовања, излета и 
сл.); 
 

 
 
 
 
-током године, по потреби 
директора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-током године, свакодневно 
 
 
 
 
 
 
 
-током године, свакодневно 
 
 
 
 
 
 
-током године 
 
 
 
 
 
 
 
-септембар, мај месец 
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– сарадња у оквиру тима за 
инклузивно образовање на 
координацији активности у 
пружању додатне подршке 
деци кроз планирање мера 
индивидуализације и израду 
индивидуалног образовног 
плана; 
 
– правовремено информисање 
свих запослених о актуелним 
стручним дешавањима у 
установи и њихово 
сврсисходно укључивање; 
 
– конципирање и организовање 
различитих облика 
хоризонталног учења унутар 
установе и са другим 
установама; 
– учествовање у набавци 
стручне литературе и 
организовање прилика за 
анализу (критичко читање) 
стручне литературе заједно са 
васпитачима и другим 
стручним сарадницима. 

 
 
-по потреби 
 
 
 
 
 
 
 
 
-током године 
 
 
 
 
 
-мај месец, организовање 
размене васпитача, стручне 
посете: ПУ „Драгољуб 
Удицки“ Кикинда, ПУ 
„Радосно детињство“ Нови Сад 
 
-периодична дистрибуција 
приручника у оквиру издања 
„Линије лета“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сарадња са породицом 

– Упознавање породице са 
концепцијом програма 
васпитно-образовног рада; 
 
– анализирање потреба 
породице у односу на програм, 
укључивање и разумевање 
њихове перспективе, у циљу 
планирања различитих облика 
сарадње и начина учешћа; 
 
– учешће у планирању и 
реализовању активности 
којима се код породице 
подржава осећање 
добродошлице, позваности на 
учешће и припадништва 
вртићкој заједници; 
 
– идентификовање препрека за 
учешће породице и давање 
предлога мера и активности за 
њихово превазилажење; 
 

-јун месец, на Савету родитеља 
 
 
 
-током године, по потреби 
породице 
 
 
 
 
 
-мај месец, планирање 
„Отворених врата“ 
 
 
 
 
 
 
-током године, по потреби 
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– размена информација са 
породицом значајних за 
укључивање детета у вртић; 
 
– пружање стручне подршке 
породици у за њу осетљивим 
периодима и према 
специфичним потребама 
породице; 
 
– планирање и реализација 
различитих начина размене са 
породицом о кључним 
васпитно-образовним 
питањима и темама, у циљу 
грађења заједничког 
разумевања; 
 
– укључивање перспективе 
породице у процесе 
вредновања рада установе и 
квалитета програма; 
 
– иницирање и подршка 
квалитетнијем учешћу Савета 
родитеља у раду установе; 
 
– осмишљавање и реализација 
различитих начина пружања 
подршке родитељима у јачању 
њихових родитељских 
компетенција; 
 
– у сарадњи са институцијама 
здравствене и социјалне 
заштите, мапирање породица 
из друштвено осетљивих група 
и развијање различитих начина 
информисања родитеља о 
важности укључивања деце и 
начинима остваривања додатне 
подршке у систему 
предшколског васпитања и 
образовања. 
 

-септембар, мај месец 
приликом Конкурса за упис 
деце 
 
-током године, по потреби 
породице 
 
 
 
 
-током године 
 
 
 
 
 
 
 
-мај месец, на Савету родитеља 
 
 
 
 
-током године 
 
 
 
-по потреби 
 
 
 
 
 
-током године у сарадњи са 
Центром за социјални рад 
Житиште 

 
 
 
 
 
 

–промовисање програма 
предшколске установе у 
локалној заједници у складу са 
вредностима на којима се 
заснива програм; 
 

-током године 
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Сарадња са локалном 
заједницом 

–заједничко учешће у 
креирању и ажурирању 
структуре и садржаја на 
званичној интернет страници 
установе и/или страници 
установе на друштвеним 
мрежама; 
 
– идентификовање места у 
локалној заједници која су 
подстицајна за игру и 
истраживање деце и учешће у 
обезбеђивању могућности 
њиховог коришћења; 
 
– идентификовање 
потенцијалних ресурса у 
локалној заједници за 
обезбеђивање материјала и 
дидактичких средстава и 
успостављање 
институционалне сарадње; 
деци и породици; 
 
– сарадња са установама и 
организацијама на локалном 
нивоу које се баве 
образовањем, здравственом и 
социјалном заштитом деце. 

-током године 
 
 
 
 
 
 
 
-током године 
 
 
 
 
 
 
-током године 
 
 
 
 
 
 
 
 
-током године 
 
 
 
 
 
 

Јавно професионално 
деловање стручног 
сарадника 

–умрежавање са стручним 
сарадницима ван установе, 
укључивање и деловање у раду 
стручног друштва, струковних 
удружења, стручним телима, 
комисијама; 
 

-током године  

 

3.Подручје развијања квалитета реалног програма учешћем на нивоу вртића 

Област рада Послови Време реализације 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Укључивање у развијање 
реалног програма давањем 
предлога за промену и кроз 
непосредно учешће; 
 
– континуирано организовање 
заједничких састанака са 
васпитачима у вртићу, боравак 

-током године 
 
 
 
 
-током године, интензивно 
током менторске подршке у 
другом полугодишту 
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Подршка васпитачима у  
развијању реалног програма 
 
 
 
 

у васпитним групама и 
остваривање конкретних 
заједничких акција; 
 
 
– подршка васпитачима у 
планирању тема/пројеката 
заснованих на принципима 
развијања реалног програма; 
 
– пружање стручне подршке 
васпитачима у овладавању 
стратегијама развијања реалног 
програма; 
 
– пружање подршке и 
непосредно учешће у 
уређивању свих простора 
вртића, у складу са 
критеријумима квалитетног 
физичког окружења; 
 
– пружање подршке  
васпитачима при укључивању 
породице у развијање реалног 
програма и у остваривању 
различитих облика сарадње са 
породицом; 
 
– пружање подршке 
васпитачима у развијању 
вршњачке и вртићке заједнице; 
 
– повезивање са установама и 
организацијама у непосредном 
окружењу, идентификовање 
подстицајних места за игру и 
истраживање и укључивање 
појединих представника 
заједнице. 
 

 
 
 
 
 
-током године, интензивно у 
другом полугодишту  
 
 
 
-током године, интензивно у 
другом полугодишту у вртићу 
„језгру“ 
 
 
-током године, интензивно у 
другом полугодишту у вртићу 
„језгру“ 
 
 
 
 
-током године, интензивно у 
другом полугодишту у вртићу 
„језгру“ 
 
 
 
 
-током године, интензивно у 
другом полугодишту у вртићу 
„језгру“ 
 
-током године, интензивно у 
другом полугодишту у вртићу 
„језгру“ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Иницирање различитих 
начина рефлексивног 
преиспитивања димензија 
реалног програма у договору 
са васпитачима;  
 
– иницирање и подржавање 
континуитета заједничких 
састанака васпитача на нивоу 
вртића; 

-током године, праћење рада 
васпитача након обука о новим 
основама 
 
 
 
-током године, интензивно у 
другом полугодишту 
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Подршка трансформацији 
културе вртића 
 
 
 
 
 

 
– рад са васпитачима на 
преиспитивању културе и 
структуре конкретног вртића 
(кроз преиспитивање 
неписаних правила, начина 
доношења одлука, временске 
организације, спајање група, 
учесталости и смислености 
боравка на отвореном и у 
просторима локалне 
заједнице); 
 
 
– покретање и усмеравање 
истраживања практичара ка 
критичком преиспитивању 
културе и структуре дечјег 
вртића; 
 
 
– сарадња са васпитачима на 
анализирању и осмишљавању 
различитих начина коришћења 
педагошке документације у 
циљу покретања дијалога са 
децом, породицом и колегама; 
 
– пружање подршке 
васпитачима у развијању 
професионалних знања и 
умења усмеравањем на учење 
кроз акцију у контексту 
властите праксе; 
 
– пружање подршке 
васпитачима и родитељима у 
грађењу односа поверења, 
међусобног уважавања, 
отворене комуникације и 
дијалога. 

 
-током године, током 
менторске подршке 
интензивно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-током године, на заједничким 
састанцима 
 
 
 
 
 
-током другог полугодишта 
 
 
 
 
 
 
-током године 
 
 
 
 
 
 
-током године, својим 
примером и личним деловањем 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подршка у учењу и развоју 

– Пружање подршке васпитачу 
у праћењу и документовању 
дечјег учења и развоја кроз 
заједничку анализу, 
преиспитивање функција 
документовања и давање 
предлога; 
 
– учествовање у праћењу 
примене мера 

-током године 
 
 
 
 
 
 
 
-током године, по потреби 
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деце 
 
 
 
 

индивидуализације и припреми 
индивидуалног образовног 
плана за дете; 
 
– учествовање у сагледавању и 
процени услова за упис и 
боравак деце којој је потребна 
додатна подршка као и у 
развијању стратегија за 
додатну подршку деци и 
њиховом активном учешћу у 
животу групе. 

 
 
 
 
-током године, по потреби 

 
 
Праћење, документовање и 
вредновање реалног 
програма 
 
 

– заједнички рад са 
васпитачима на развијању и 
критичком преиспитивању 
различитих стратегија 
праћења, документовања и 
вредновања програма; 
 

 
 
-током године 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Извештај о раду ПУ „Десанка Максимовић“ за  радну 2021/22.годину 
 

53 
 

13.2. Извештај о раду главног васпитача 
 
 
 

 

 
13.2. Извештај о раду Васпитно-образовног већа 

 

 
Облик рада Време 

реализације 

Носиоци активности Напомена 

 

 

Седница Васпитно-

образовног већа 

 

 

03.09.2021. 

 

 

 

 

 

Директор, васпитачи 

Стручни сарадник 

 

 

 

Записничар: Милана Зорић 

 

Седница Васпитно-

образовног већа 

 

30.12.2021. 

 

 

 

Директор, васпитачи 

Стручни сарадник 

 

Записничар: Милана Зорић 

Области Активности Време реализације 

 
Непосредан рад са 
васпитачима 

 
-Учешће у раду Тимова 
-Учешће у  радним састанцима са запосленима 
у матичном објекту 
 
 

 
ТРГ 

 

Културне и 
промотивне 
активности 

-Сарадња са администратором сајта 
-Сарадња са локалним медијима 
 

 
 

ТРГ 
 
 

 
Административни 
послови 

-Вођење Записника на радним састанцима ТРГ 
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Седница Васпитно-

образовног већа 

 

23.06.2022. 

 

Директор, васпитачи 

Стручни сарадник 

 

Записничар: Татјана 

Радаковић  

 

Седница Васпитно-

образовног већа 

 

25.06.2022. 

 

Директор, васпитачи 

Стручни сарадник 

 

Записничар: Татјана 

Радаковић 

 

Седница Васпитно-

образовног већа 

 

25.08.2022. 

 

Директор, васпитачи 

Стручни сарадник 

 

Записничар: Татјана 

Радаковић 

 
 
Сви Записници са Васпитно-образовног већа налазе се у документацији секретара Предшколске 

установе. 
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13.3. Извештај о раду Управног одбора ПУ „Десанка Максимовић“ 
 

Управни одбор Предшколске установе „Десанка Максимовић“ Житиште је у току радне 

2021/22.године одржао седам седница. 

 

Датум одржавања седница Активности 

 

 

 

 

13.09.2021. 

1. Усвајање записника са претходне седнице Управног одбора; 

2. Верификација мандата члану управног одбора , представнику 

из реда родитеља; 

3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду ПУ“ Десанка 

Максимовић“ Житиште за радну 2020/2021.годину; 

4. Доношење Годишњег плана рада ПУ“Десанка Максимовић“ 

Житиште за  радну 2021/2022.годину; 

5. Разматрање и усвајање Извештаја директора о 

самовредновању квалитета рада установе и Извештаја о раду 

директора за 2020/2021.; 

6. Разно 

 

 

18.10.2021. 

1.Усвајање записника са претходне седнице Управног одбора; 

2.Доношење одлуке о располагању новчаних средстава на 

наменском рачуну“Заједници заједно 2021“; 

3.Разно 

 

 

15.11.2021. 

 

1.Усвајање записника са претходне седнице Управног одбора; 

2.Доношење одлуке о отварању наменског рачуна за дидактичка 

средства и располагању новчаних средстава на наменском 

рачуну; 

3.Разно 

 

 

14.01.2022. 

1.Усвајање записника са претходне седнице Управног одбора; 

2.Доношење Финансијског плана Предшколске установе 

„Десанка Максимовић“ Житиште за 2022.годину 

3.Разно 
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14.02.2022. 

1.Усвајање записника са претходне седнице Управног одбора; 

2.Разматрање и усвајање извештаја о попису 

3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Предшколске 

установе „Десанка Максимовић“ Житиште 

4.Разно 

 

 

28.02.2022. 

1.Усвајање записника са претходне седнице Управног одбора; 

2.Разматрање и усвајање Извештаја о финансијском пословању 

Предшколске установе „Десанка Максимовић“ Житиште за 

период од 01.01.2021 – 31.12.2021. године 

 

 

17.03.2022. 

1.Усвајање записника са претходне седнице Управног одбора; 

2.Давање сагласности на Правилник о организацији и 

систематизацији послова у Предшколској установи „Десанка 

Максимовић“ Житиште 

3. Разно 

 

13.4. Извештај о раду Савета родитеља 
 

           Савет родитеља Предшколске установе „Десанка Максимовић“ Житиште је у току радне 

2021/212.године одржао две седнице из своје надлежности: 

 
Датум одржавања седнице Активности 

 

 

 

 

 

 

 

13.09.2021. 

 Усвајање записника са претходне седнице Савета 
родитеља; 

 Конституисање Савета родитеља: 
 а) избор председника и заменика председника Савета 
родитеља;  

 Утврђивање предлога представника члана Управног 
одбора из реда родитеља, односно других законских 
заступника деце и формирање Комисије за 
спровођење гласања; 

 Избор представника и његовог заменика у Локални 
савет родитеља; 

 Предлог представника у обавезне тимове; 

 Разматрање извештаја о раду ПУ“Десанка 
Максимовић“Житиште за радну 2020/2021. годину; 

 Разматрање Годишњег плана радаПУ“Десанка 
Максимовић“Житиште за радну 2021/2022. годину; 
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 Разматрање Извештаја директора о самовредновању 
квалитета рада установе;  

 Давање сагласности на програм и организовање 
излета и екскурзије; 

 Давање сагласности за организовање позоришних 
представа; 

 Осигурање деце за радну 2021/2022.годину; 

 Разно 
 

 

07.06.2022. 

 Усвајање записника са предходне седнице Савета 
родитеља 

 Упознавање родитеља  са  новим програмом рада 
Нове Основе „Године узлета“ 

 Упознавање родитеља о начину екскурзија и излета 

 Анкета родитеља путем упитника о степену 
задовољства радом 

 
 

13.5. Извештај о раду Актива васпитача 
 

Планиране и остварене активности Време реализације 

Конституисање актива 27.08.2021. 

Обезбеђивање просторних и материјално- техничких услова за 

реализацију планираних активности (планирање, набавка опреме и 

средстава за рад) 

Септембар - децембар 

Израда годишњег плана рада актива Август, септембар 

Израда оперативног плана рада актива Август септембар 

Израда плана сарадње са породицом Август, септембар 

Израда плана реализације угледних активности Септембар - децембар 

Анализа васпитно-образовног рада током пандемије (рад преко вибер 

група  2021/2022) – размена искустава 

Септембар - децембар 

Подршка васпитачима приликом одабира  онлине стручног усавршавања 

и учешћа на истим 

Септембар - децембар 

 

Праћење актуелне ситуације и договор о раду током пандемије у 

зависности од тренутних услова. 

Септембар -  децембар 

Подршка васпитачима приликом сарадње са родитељима током 

пандемије 

Септембар -  децембар 



Извештај о раду ПУ „Десанка Максимовић“ за  радну 2021/22.годину 
 

58 
 

Договор о примени  иновација у васпитно- образовном раду на основу 

искустава чланова актива, као и искустава других установа 

презентованих на стручним скуповима 

Септембар -  децембар 

Посете другим установама са циљем унапређивања в.о. рада и размене 

искустава 

-Октобар 

- Новембар 

Планирање родитељског састанка на тему адаптација деце Јун, август, септембар 

Хоризонтално учење у оквиру Установе ( Организовање презентација и 

других облика) 

Размена искустава 

везаних за Супер 

пројекат  

Октобар – новембар 

Август  

Упознавање запослених са реализацијом специфичних циљева из Плана 

за побољшање рада Установе ( Анализа резултата самовредновања из 

предходног циклуса) 

Август – На Васпитно 

образовном већу 

 
 

13.6. Извештај о раду Тима за инклузивно образовање 
 
 

Планиране реализоване 

активности 

Време реализације Носиоци активности Напомена 

Прикупљање 

документације потребне 

за интерресорну 

комисију (потписивање 

иоп-а, израда педагошког 

профила...) 

Током полугодишта, 

реализовано 

Координатор 

тима,педагог и 

васпитачи 

 

Потписивање,слање 

документације 

интерресорној комисији 

Послато за сву децу 

за коју су 

прикупљени подаци, 

током полугодишта 

Тим,директор  

Пружање подршке 

родитељима 

Током полугодишта Координатор 

тима,педагог и 

Наставиће се са 

пружањем 
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( помоћ при решавању 

проблема на које наилазе 

током одрастања њихове 

деце ). 

васпитачи, директор подршке, током 

целе радне године. 

Стручно усавршавање 

чланова тима и васпитача 

како би се побољшао  

квалитет инклузивног 

образовања ( квалитетна 

обука како би васпитачи 

препознали развојне 

поремећаје код деце 

предшколског узраста ). 

Током полугодишта, 

реализовано 

Координатор 
тима,педагог 
и васпитачи 

 

Пружање подршке 
родитељима 
( помоћ при решавању 

проблема на које наилазе 

током одрастања њихове 

деце ). 

Током полугодишта Координатор 
тима,педагог 
васпитачи, директор 

Продужене услуге 
асистента током 
летњег 
дежурства,због 
потреба родитеља 
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13.7. Извештај о раду Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и 
занемаривања 

 
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАПОМЕНА 

Развијање сарадње са осталим 
Тимовима у ПУ 

Чланови Тима Током године  

Евидентирање евентуалних случајева 
насиља, злостављања и занемаривања 

и правовремено реаговање на исте 
Чланови Тима Током године  

Развијање сарадње са Центром за 
социјални рад и Домом Здравља 

Чланови Тима 
 

Током године 
 

Едукације о превенцији насиља на 
платформи „Чувам те“: 

- “Обука за запослене – 
породично насиље" 
 

- „Стратегије у раду са 
ученицима који показују 
проблем у понашању“ 

 

- „Стварање сигурне и 
подстицајне средине за развој и 
учење у вртићу“ 

 

- „Заштита деце са сметњама у 
развоју у случајевима 
занемаривања и 
дискриминације, злостављања 
и насиља“ 

 

- „Улога установа образовања и 
васпитања у борби против 
трговине људима“ 

 

- „Безбедно коришћење 
дигиталне технологије -

 

Чланови Тима 

 

Фебруар 2022. 

Члановима Тима је путем 
Вибер групе дата препорука 

за онлајн обуке 

https://cuvamte.gov.rs/obuke/o
nlajn-obuke-za-zaposlene-/ 
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превенција дигиталног насиља“ 
 

Информисање чланова Тима -Општи 
протокол за заштиту деце од насиља 

Координатор 
Тима 

Март 2022. 

Члановима Тима је путем 
Вибер групе достављена 

информација да је усвојен 
нови Општи протокол за 
заштиту деце од насиља 

https://zadecu.org/usvojen-
novi-opsti-protokol-za-zastitu-
dece-od-nasilja%ef%bf%bc/ 

Израда Годишњег извештаја о раду 
Тима 

Координатор 
Тима 

Јул 2022. 

 

 

 

 

 

 
 

13.8. Извештај о раду Тима за самовредновање 
 
      Самовредновање у Предшколској установи „Десанка Максимовић“ Житиште у радној 

2021/22. години реализовано је у складу са променама које су  у ПВО уведене применом 

нових Основа програма ПВО на нивоу Републике Србије. Област самовредновања за 

протеклу радну годину била је Професионална заједница учења. Васпитно-образовни 

рад  по новим Основама ће у нашој установи  почети у септембру 2022. године.  Радна 

2021/22. година је протекла у знаку припрема за реализацију нових Основа, а припреме су 

се одвијале на више нивоа: 

 Обука за примену нових Основа  

 Менторство у језгру промене 
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 Хоризонтална размена 

 Рад са родитељима 

 Промоција новог програма у заједници 

      Обука за примену нових Основа програма ПВО у организацији Министарства 

науке, просвете и технолошког развоја РС, одржана је 05., 06., 12., и 13.06.2022. године 

у конференцијској сали хотела „Војводина“ у Зрењанину.  Од тренутно  26 васпитача и 

1 мед.сестре - васпитача који обављају ВО рад у групама, обуци је непосредно 

присуствовало 24 васпитача, што чини 88,88% васпитача, док су преостала 2 васпитача 

и 1 мед.сестра-васпитач исту обуку завршили онлајн, што значи да су на тај начин 

обуку завршила 11,12% васпитача. У укупном збиру је 100% васпитача завршило 

обуку. Кроз Упитник о раду за 2022. годину сви васпитачи житиштанског вртића 

(100%)  су изразили висок степен задовољства начином на који је ментор водио обуку 

у језгру промене. 

            Последњи део обуке који се односио на документовање, сви васпитачи су завршили 

онлајн, како је и планирано од стране МНПТР. 

     Језгро промене је био вртић у Житишту, у коме је у периоду менторства радило 

укупно  12 васпитача, што чини 55.55% од укупног броја васпитача, тако да је више од 

половине запослених учествовало  у раду под менторством , на начин како је 

предвиђено од стране МНПТР. 

     Рад под менторством се одвијао у континуитету током маја и јуна2022. године, а по 

распореду ментора. За то време је сваки васпитач у језгру промене реализовао по једну 

тему/пројекат, што значи да је од укупног броја запослених 55,55% прошло цео процес 

развијања теме/пројекта под надзором ментора. Сви пројекти су успешно завршени. 

      У току трајања менторства у вртићу у Житишту, васпитачи који раде у вртићима 

који не припадају језгру промене , имали су прилику да посете вртић у Житишту и да 

размене искуства са колегиницама које су реализовале нови програм у својим 

васпитним групама. Овај начин хоризонталне размене организован је са циљем 

упознавања свих васпитача са променама које су се дешавале у језгру промене.  Вртић 

у Житишту су на овај начин посетили сви васпитачи који раде у осталим вртићима, 
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што изражено  у процентима јесте 44,45%. Ако тај проценат саберемо са процентом 

васпитача који су радили под менторством видећемо да су сви васпитачи, непосредно 

или посредно – путем хоризонталне размене упознати како теоријски, тако и 

практично са новим начином рада.  

        Осим ментора, значајну подршку васпитачима пружали су и стручни сарадници и 

директор, који су такође прошли све законом прописане обуке за нове Основе 

програма ПВО. 

        Рад са родитељима је подразумевао њихово упознавање са променама које доноси 

нови програм на свим нивоима : од онога што ће он значити за децу, до тога какву ће 

родитељи и породица имати улогу почетком примене нових Основа.  Васпитачи су на 

родитељским састанцима промовисали нови програм, док су стручни сарадници и 

директор исто то урадили пред члановима Савета родитеља.  Методом случајног 

узорка, 23 родитеља су учествовала у анкети која је реализована у језгру промене (где 

су већ имали прилику да практично виде на који начин ће се одвијати ВО рад од 

септембра 2022. године.), а на тему примене нових основа.  Следи табеларни приказ 

резултата анкете: 

 

 

 
Добијени резултати анализе анкете указују на чињеницу да има простора за информисање 
родитеља о добробитима који ће нови програм донети деци.  На овом податку ће се 
базирати рад са родитељима у радној години која следи. 

                          Питање 
  

да делимично не 

Да ли сматрате да је дете задовољније у 
вртићу од када се рад одвија на 
другачији начин? 

15/65,21% 8/30,43% 1 / 4,36% 

Шта мислите да се детету највише 
допада у новом програму? 

             Најчешћи одговори испитаника 
Слобода, могућност да само бира материјале, 
то што се више игра, то што чешће иде напоље. 

Које су ваше недоумице у вези са новим 
програмом? 

Да ли ће стећи радне навике 
Да ли ће  дете увежбати графомоторику 
Да ли ће бити реда у вртићу (дисциплине) 
Да ли ће деца  бити спремна за полазак у школу 
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Промоција нових Основа и почетка њихове  примене у вртићу у Житишту одвијала се у 
заједници упоредо са самим процесом менторства  у вртићу. Сви заинтересовани су имали 
прилику да на званичном сајту Предшколске установе прате ток процеса увођења нових 
Основа у редован рад , затим је тај рад промовисан путем обајава у електронским 
медијима , на порталу  житиштеонлајн, а непосредну промоцију свакодневно су вршила 
деца и васпитачи кроз теме/пројекте које су у групама развијали.  У пројекте су укључени 
готово све институције, организације и привредни субјекти на територији Житишта. 
Њихово учешће се огледало кроз разне видове сарадње, од експерата у пројектима до оних 
који учествују у набавци материјала и ресурса потребних за успешну реализацију 
пројеката.  

Будући да ће  током септембра 2022. године МНПТР организовати обуку за 
самовредновање, очекујемо промене и у самом начину реализације овог процеса. План 
рада Тима за самовредновање биће у складу са закључцима са предстојеће обуке. 

 
13.9. Извештај о раду тима за Развојно планирање 

 

Планиране и 

остварене 

активности 

Време реализације Носиоци активности Напомена 

Конституисање актива  септембар Чланови актива  

Израда Годишњег 

плана рада  

септембар  Координатор актива  и 

чланови 

 

Договор о примени 

иновација  у в.о. раду 

на основу искуства 

чланова актива и 

других установа 

презентованих на 

стручним скуповима  

децембар Директор ,педагог и 

васпитачи из Житишта 

Присутни васпитачи 

су углавном 

координатори тимова 

и актива  

Састанак Тима за 

самовредновање и 

Актива за развојно 

планирање 

новембар Координатори тима и 

актива 

Израда инструмената 

потребних за 

истраживања  и израде 

Развојног плана и 

подела инструмената  

запосленима 
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Хоризонтално учење у 

оквиру установе 

децембар Директор и педагог Дат је предлог 

координатора тима да 

васпитачи размене 

своја искуства  о 

увођењу елемената 

пројектног планирања 

Анализа 

инструмената 

потребних за израду 

новог Развојног 

плана 

Март-април Председник актива СВОТ-анализу су 

попунили сви 

запослени и 

родитељи. Деца су се 

ликовним путем 

изразила или речима. 

Састанак актива ради 

анализе предлога 

документа новог 

Развојног плана 

12.04.2022. Председник актива, 

директор,педагози и 

остали чланови 

актива 

Предлог документа је 

прихваћен уз мање 

измене . 

Посете другим 

установама са циљем 

унапређења В.О.Р. и 

размене искуства 

13.05.2022. Руководство установе 

, 

председник актива 

Посетили смо вртић“ 

Зека“у Будисави 

Хоризонтално учење 

у 

оквиру установе 

Август Педагози Приказ књиге : 

-Водич за унап. 

простора у дечјем 

вртићу 

-Приручник за 

Документовање 

-Водич за развијање 

теме/пројекта са 

децом 

Израда извештаја Август Координатор тима  
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13.10. Извештај о раду тима за израду летописа 
 

Остварене  
активности 

Време 
реализације 

Носиоци 
активности 

Напомена 

Конституисање 
Тима 

Септембар 2021. Чланови Тима  

Прикупљање 
података за писање 
Летописа по свим  
радним јединицама 
и од свих 
запослених у 
Установи 

 
 
 

Током године 

 
 
 

Чланови Тима 

Запослени у предшколској 
установи податке за писање 
Летописа ( фотографије, 
прилози ) могу слати на 
следећу мејл адресу 
desanka.timzaletopis@gmail.com 

Обрада 
прикупљеног 
материјала, 
ажурирање 
података у 
Летопису 

 
Током године 

 
Чланови Тима 

 

Израда Извештаја о 
раду Тима за прво 
полугодиште радне 
2021./2022. 

 
Децембар 2021. 

 
Председник Тима 

 

Израда Извештаја о 
раду Тима за 
израду летописа за 
друго полугодиште 
радне 2021./2022. 
године. 

 
 

Јун 2022. 

 
 

Председник Тима 
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13.11. Извештај о раду тима за професионални развој 
 

 
Временска 

динамика 

Облик Тема Реализатор Место 

 

 

Септембар/ 

Децембар 

  2021 

Видео обуке Актуелне теме Предавачи Онлине 

платформе 

Онлине семинар Актуелна  тема Предавачи Онлине 

платформа 

Промоција установе Приказивање у 

медијима и 

уређивање сајта 

Главни 

васпитач, 

тим за 

информисање и 

директор 

Сајт 

установе, 

Локални 

медији 

 
 

13.12. Извештај о раду тима за  обезбеђивање квалитета и развој 
Установе 

     

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ НАПОМЕНА 

Конституисање тима Август Директор, педагог 
чланови тима 

Тим је конституисам 
на предлог 
директорке  

Израда годишњег 
плана рада Тима 

Август Чланови тима План је израдио 
кординатор тима уз 
сагласност осталих 
чланова 

Израда оперативног 
плана рада Тима 

Август Чланови тима План је израдио 
кординатор тима уз 
сагласност осталих 
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чланова 
Учешће у изради 
Годишњег плана 
рада Установе 

Август Кординатор тима, 
чланови тима 

План тима налази се 
у Годишњем плану 
рада Установе 

Мапирање 
релевантних тимова 
за остваривање 
програма и 
остваривање даље 
сарадње измељу 
тимова. 

Током године Директор, педагог, 
Извршни колегијум 

Приликом мапирања 
релевантних тимова 
дошли смо до 
закључка да би се 
унапредио квалитет 
и развој Установе 
важно је да сви 
тимови узму учешће 
и дају свој допринос, 
па је у договору са 
директорком 
одлучено да  се на 
седницама  
Извршног колегијум 
кога сачињавају 
директор, педагози и 
координатори 
тимова, размењују 
искјуства и  дају 
предлози  који 
доприносе  
квалитету и развоју  
Установе . 
Записници са ових 
састанака прослеђују 
се свим 
васпитачима. 

Усклађивање 
деловања са 
Предметом: 
Припрема за почетак 
радне 2021/2022. 
године и израда 
Годишњег плана 
рада установе у 
контексту 
епидемиолошке 
ситуације у вези са 
covid -19 

Август - септембар Чланови тима У августу и 
септембру је поред  
годишњег плана 
израђен и 
оперативни план 
тима у случају 
погоршања 
епидемиолошке 
ситуације и  
евентуалног 
преласка на онлајн 
рад. 

Кординисање са 
другим тимовима 
ради поштовања 

Септембар – 
новембар 

Кординатор тима, 
чланови тима 

У сарадњи са 
медицинском 
сестром на 
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прописаних мера 
поводом 
епидемиолошке 
ситуације covid 19 

превентивној 
здравстваној 
заштити  

Праћење 
реализације 
планираних 
активности пружања 
подршке и заштите 
здравља и 
безбедности деце, 
родитеља и 
запослених 

Септембар – 
децембар 

Кординатор тима, 
чланови тима 

У сарадљи са 
медицинском 
сестром на 
превентивној 
здравственој 
заштити (у другом 
полугодишту 
медицинска сестра је 
на трудничком 
боловању) 

Израда  етапних 
извештаја 

Новембар, децембар Кординатор тима Извештај достављен 
педагогу 

Кординисање са 
другим тимовима , 
прикупљање 
аналитичко-
истраживачких 
података за даљи 
развој установе 

Новембар  - јун Кординатор тима у 
сарадњи са 
тимовима за 
Стручно 
усавршавање и 
тимом за инклузију , 
педагогом и свим 
васпитачима 

Анализирањем 
упитника 
запослених увидели 
смо потребу да се 
организују састанци 
васпитача и педагога 
на којима би се 
размењивала знања, 
искуства и решавале 
недоумице. Састанак 
је одржан у два 
термина 30.12.2021. 
Током другог 
полугоодишта сваки 
васпитач који ради на 
терену посетио је 
вртић у Житишту 
(Језгро) и на тај начин 
су размењена 
искуства. 
Такође, је дат предлог 
да се организује 
хоризонтална обука 
васпитача из 
инорматике. Обука је 
организована, али се 
на обуци одазвао мали 
број заинтересованих 
васпитача. 
Анализом упитника 
тима за 
професионални развој 
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увидели смо да су 
семинари ефикаснији 
од вебинара. 
Анализом упитника за 
родитеље увидели  
смо да би родитељима 
било значајно кад би 
Установа имала 
логопеда. 
Резултати анализа су 
прослеђени свим 
васпитачима, педагогу 
и координаторима 
тимова. 
 
 

Коришћење 
аналитичко-
истраживачких 
података за даљи 
развој установе 
 и предлагање мера 
за одрживост и 
побољшање 
квалитета рада 
установе према 
стандардима и 
резултатима 
аналитичко- 
истраживачких 
података 

Новембар - јун Координатор тима , 
извршни колегијум 

На колегијуму су 
представљени 
резултати анализа 
упитника.  
Дат је предлог( који 
је и усвојен), да се 
организују 
хоризонталне 
размене искустава, 
док су сви присутни 
били сагласни да 
логопед и да ли ће 
обуке бити семинари 
или вебинари није у 
ингеренцији вртића. 

Стручно 
усавршавање у свим 
областима 
релевантним за рад 
тима 

Током године У сарадњи са тимом 
за стручно 
усавршавање 

Током године како 
би унапредили ВО 
рад, запослени су 
имали могућност да 
присуствију 
Стручним 
скуповима, обукама, 
семинарима и 
вебинарима. 
Детаљанији  
извештај о називима 
обука и броју 
учесника сачиниће 
тим за Стручно 
усавршавање. 

Израда извештаја за 
радну годину 

Јул Координатор тима Извештај достављен 
педагогу 
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2021/2022 
полугодиште  
 

13.13. Извештај о раду тима за информисање 
 

 
Активности Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Напомена 

Конституисање Тима, избор 

председника 

Август 2021. Чланови Тима  

Доношење Годишњег плана рада Тима Август 2021. Чланови Тима  

Континуирано праћење и информисање 

запослених о актуелностима из 

Законодавства, в.о. рада и из области 

финансија 

Током радне 

године 

Чланови Тима На седницама в.о 

већа и на седницама 

Актива васпитача 

Израда Извештаја о раду Тима Јануар, јун Председник 

Тима 

 

Израда Годишњег плана рада за наредну 

радну годину 

 

Август 2022. Чланови Тима  
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14. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА 

ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 2021/2022. годину 
  

Извештај је сачињен у складу са стандардима компетенција директора установе за васпитање и 

образовање. Улога Стандарда је у функцији обезбеђивања и усклађивања квалитета рада што 

доприноси остваривању општих исхода васпитања и образовања дефинисаних Законом. 

Индикатори су квантитативни и квалитативни показатељи реализованих активности у оквиру 
постављених задатака. 
  

1. РУКОВОЂЕЊЕ ПРОЦЕСОМ ВАСПИТАЊА И УЧЕЊА ДЕТЕТА 

 
1.1. Развој културе васпитно-образовног рада 
 

Активности/реализација Време 
реализације Место Носиоци 

активности 

 - Стварани услови за унапређивање васпитно-
образовног процеса у складу са потребама и 
могућностима деце: уређење физичке средине, 
опремање материјалима и дидактичким средствима који 
подстичу игру и развој детета. 

 * Извршена набавка сензорних дидактичких средства, 
конструктора и дидактике за бебе и јаслени узраст 
(Пертини)  

 * Постављени точкићи на намештај, чиме је постигнута 
мобилност истог 

 - Aнализиране потребе родитеља за боравком деце у 
целодневном режиму и омогућене услуге свим 
заинтересованим од 01.09.2021.  

 * Организован дежуран рад целодневног боравка током 
зимског и летњег распуста 

септембар 
2021. 

јун 2022.  
Установа 

директор 
стручни 

сарадници 
васпитачи 

 - Вршена набавка стручне литературе за потребе 
васпитног и педагошког особља: 

 * Основе програма предшколског васпитања и 
образовања - Године узлета 

 * Приручници  
    1.Водич за уређење простора у дечјем вртићу 
    2.Приручник за документовање 
    3.Водич за развијање теме/пројекта са децом 

новембар 
јун   Установа 

директор,  
стручни 

сарадници 
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 - Посета педагога и директора ПУ „Десанка 
Максимовић“ Житиште, ПУ „Љуба Станковић“, 
Беочин. 

 * Циљ посете, менторски рад са педагогом 
приправником (ментор Весна Радошевић, приправник 
Милана Зорић)  

 * Реализоване хоризонталне стручне размене са 
предшколским установама: 

 - „Драгољуб Удицки“ Кикинда 
 - „Радосно Детињство“ Н. Сад  

септембар 
март 
мај 

Беочин  
Н.Бечеј 
Кикинда 
Н. Сад 

директор  
стручни 

сарадници 

 - Подизање квалитета у областима: Професионална 
заједница учења,  Васпитно - образовни рад, Дечији 
развој и напредовање, Подршка деци и породици - 
Праћење реализације Акционог развојног плана 
Установе за 2021. 

 * Континуирано пружана саветодавна подршка 
родитељима чија деца имају тешкоће у развоју. За три 
детета обезбеђени пратиоци 

септембар 
2021. 

јун 2022. 
Установа  

директор 
стручни 

сарадници  
Тим за РП 

Тим за 
инклузију 

1.2. Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој детета 

Активности/реализација Време 
реализације Место Носиоци 

активности 

 - Формиран Тим за заштиту од насиља и 
злостављања за радну 2021/2022. годину. 
Директор учествовао у раду Тима, давао 
препоруке за израду Плана превентивних 
активности и учествовао у реализацији. 

септембар  Установа директор 
Тим за РП 

- Постављена и прилагођена нова санитарна 
галантерија   
* Поправљено степенште, кречење кухиње, 
постављени нови електро прикључци у истом 
простору 
* Опремање кухињским намештајем и 
електричним уређајима  
* Мобилни намештај за децу, столови и столице  ( 
Донаторска средстдства привредника и појединаца 
Б. Карађорђево) 
* Катедре  за васпитаче  7 комада, 10 столица 

септембар   
 

Честерег 
С. Итебеј 

Б. 
Карађорђево 

директор  
ЛС 

 - Санација крова 
 * Решен проблем прокишњавања крова због 

дотрајале изолације 
 * Реконструкција настрешнице, замена олука, 

орезивање дрвећа 
 * Реконструкција санитарног простора и кречење 

(Честерег, средства Покрајински секретеријат за 
образовање, прописе, управу и националне 
мањине) 

 

септембар 
јул 

 
 
 

јул 

 

Житиште 
Честерег 

Б. 
Карађорђево  
 
 

директор  
ЛС 

шеф 
рачуноводства 

секретар  
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 * Кречење ентеријера вртића, фарбање улазних 
врата, поправка ламината (Торак) 

Торак 

- Извршено постављање одговарјућих 
санитарних елемената за децу од 3-6 година.  

октобар 
август 

С. Итебеју  
Житиште директор  

- Извршно превентивно испитивање гасне 
инсталације („Микротерм“ д.о.о. Лазарево) 
- Извршена контрола ложних и димних уређаја 
(„Наш димњак“ д.о.о. Зрењанин)  
 * Контрола и чишћење димњака 
 * На исправност димних канала није било 
примедби 
- Извршена дезинсекција и дератизација (Еко 
Сан + Београд)  
* Три пута третман за уништење оса  
* Контрола исправности мобилних уређаја за 
гашење пожара (Ватроинжењеринг д.о.о. 
Зрењанин) 
* Санитарни инспекцијски надзор у свим 
вртићима, није било примедби нити наложених 
мера  
* Контрола громобранске инсталације (Ж) 

 

јул 
 

октобар 
 
 
 
 
 

децембар 
 

мај 
јун 
јул 

сви вртићи директор 
секретар 

 - Редовно вршена микробиолошка анализа 
хране и посуђа, (Завод за јавно здравље 
Зрењанин), налази  уредни. 

септембар 2021. 
август 2022. сви вртићи 

директор 
васпитно 
особље 

сервирке  
- Поправка плинског сата  
* Замена гасног котла 

новембар 
јануар 2022. 

Нови Итебеј 
Б. Карађорђево директор 

 - Чишћење крова и сливног система од 
наталоженог лишћа. (ПР СС „Четверац“  

  Банатско Карађорђево) 
децембар Житиште  

директор 
секретар 

шеф 
рачуноводства 

 
1.3. Развој и обезбеђивање квалитета васпитно-образовног процеса у предшколској 

установи 
 

Активности/реализација Време 
реализације Место Носиоци 

активности 

 Формиран тим за обезбеђивање квалитета 
 васпитно-образовног рада. 
 - Извршена набавка потребних дидактичких 

средстава, ИКТ играчака у складу са новим 
Основама предшколског васпитања и образовања  

септембар сви 
вртићи  
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 * Стручно усавршавање и јачање компетенција 
васпитача путем вебинара, онлајн конференција и 
непосредно присуство на семинарима и 
конференцијама 

 1) „Пертини“ у износу од 428.197,00 динара.  
 2) „Пчелице“ Бее-бот у износу од 247,500,00 
      динара, средства МПНТР (ФЛУКС ТРЕЈД РВ) 

током године Установа  директор  
МПНТР 

 - Директор учествовао у анализи стандарда квалитета 
рада предшколских установа у 

  циљу унапређивања процеса самоевалуације и 
евалуације васпитно образовног рада, у оквиру 
реализације Развојног плана.  

 * Дефинисани задаци: увођења елемената Пројектног 
планирања васпитно-образовног рада, праћења и 
анализа примене у практичном раду.     

 Оспособљавање васпитача за самоевалуацију процеса 
планирања, реализације и васпитне праксе. 

 * Реализована обука васпитача, стручних сарадника за 
примену Основа програма Године узлета (у 
Зрењанину) 

 * Реализована стручна менторска подршка за 
  промене у васпитно-образовном раду  
  (ментор, Драгана Бабић, Нови Сад) 

септембар 
2021. 

 
јун 2022. 

 
 
 
 
 

март 
јун 

 

Установа 

директор 
стручни 

сарадници 
васпитачи 

  
1.4. Обезбеђивање инклузивног приступа у васпитно-образовном процесу 
 

Активности/реализација Време 
реализације Место Носиоци 

активности 

 - Формира Тим за инклузивно образовање. септембар  Установа директор 

 - Учешће  у раду Тима за инклузију  (сарадња са 
родитељима, хранитељима и прихватање њихових 
могућности)  

 * Саветодавни рад и пружање подршке самохраним 
родитељима  који имају здравствене потешкоће  

 * Јачање родитељских компетенција (усклађивање 
васпитних стилова) 

 септембра  
 
 
 

 јун 

Установа 

директор 
Тим за 

инклузију 
стручни 

сарадници 

 - Сарадња са ЦСР у циљу подршке деци, 
породици,хранитељским породицама и васпитачима. 

 * Рад психлога ЦЗСР у Тиму за инклузију 
   (Тања Кубура) 
 * Рад докторке Дома здравља у Тиму за 
    инклузију (Др Бранка Драгишић)  

 септембра  
јун 

Центар за 
социјални 

рад 
директор  
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  - Учешће у анализи стандарда квалитета рада 
предшколске установе у циљу развијања знања и 
вештина васпитног особља  ради бољег разумевања 
потреба детета (деца са сметњама у развоју) у оквиру 
реализације Развојног плана. Планом су дефинисани 
задаци: праћење и анализа процеса планирања, 
реализације и евалуације васпитне праксе. 

 * На Педагошком колегијуму усвајани Планови 
   индивидуализације 

 септембра  
јун Установа директор 

Тим за РП 

1.5. Обезбеђивање и праћење добробити и развоја детета  
 

Активности/реализација Време 
реализације Место Носиоци 

активности 

 - Иницирано постављање мобилних справа у 
двориштима вртића и на отвореном простору 
* Обезбеђене боље могућности за свакодневним 
боравком и игром деце на отвореном 

септембар 

Српски 
Итебеј 

Б. Карађорђево 
Житиште 

Торак 

директор 
васпитачи 
родитељи 

 - Вршена анализа критеријума и процеса уписа 
деце у јаслену групу и целодневни боравак 
(сачињена листа приоритета)  

септембар  Установа директор 
секретар  

 - Директор припремио и потписивао Уговоре о 
боравку деце у установи 

септембар 
и током 
године 

Установа директор  
родитељи 

 - Директор анализирао процес и дефинисао 
предлоге мера за унапређивање процеса 
праћења и напредовања дечјег развоја у оквиру 
Развојног плана установе. (Праћење 
реализовано помоћу: скала процене, бележака) 

новембар 
децембар Установа 

директор 
педагог 

Тим за РП 

 - Учешће у раду Тима за самовредновање у 
оквиру изабране области – Заједница учења 

 *Значајно унапређено међусобно учење 
  васпитача у Језгру промене, вртића у 
  Житишту и рефлексија ка осталим вртићима 

март 
јун 2022. Установа 

директор  
стручни 

сарадници 
Тим за 

самовредновање 
 - Директор иницирао промоцију дечјег 

стваралаштва постављањем ликовних радова 
на новогодишње честитке и продуката дечјег 
стваралаштва на паное и сајту установе 
(поводом“ Дечје недеље“  пригодним 
ситуацијама - Нова година)  

 - Директор подстицао промоцију рада 
васпитача и дечјих постигнућа учешћем на 
манифестацијама и ликовним конкурсима.  

 * Награђена три детета за учешће на  ликовном 
конкурсу, одговаор на тему „Чувам своје зубе-
поносим се тиме“  

 * Награђено дете, за учешће на ликовном  
   конкурсу у Оџацима на тему „Вртић какав 

септембар 
2021.    

јун 2022. 

Установа, 
непосредном 

окружењу  
 
 

Зрењанин 
ЗЈЗ 

 

Оџаци  
 

Житиште 

директор  
педагог 

васпитно особље 
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  желим“ (васпитач, Олгица Гуранов) 
 * Учешће деце припремних група, плесном 
  кореографијом на манифестацији „Житница  
   2022“ 

 

2. ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

2.1. Планирање рада установе 

Активности/реализација Време 
реализације Место Носиоци 

активности 
 - Директор израдио  лични план стручног 

усавршавања  
  - Реализација: 
 * Стручно усавршавање реализовано путем 4 

вебинара  
 * Актив директора на тему: 
   Имплементација нових Основа програма 
 * Обука на даљину: 
    Етика и интегритет 
 * Обука за запослене у предшколским  
  установама - Стварање сигурне и  
  подстицајне средине за развој и учење у 
  вртићу“ 
 * „Породично насиље“  
 * „Етика и интегритет“ 
 * Обука за примену Основа програма - Године 

 узлета - за практичаре Концепција Основа 
 програма – Године узлета 
* Обука за примену Основа програма –  
 Године узлета – за практичаре Развијање  
 реалног програма  
* Обука за примену Основа програма –      
 Године узлета – за 
практичаре           Документовање 

 * Конференција: 
   „ Диспозиција за учење и учење из 
     школско/предшколске перспективе“ 

септембар 
 

новембар 
 

  
март 

 
април 

 

јун 

Установа  
 

Кикинда 
 
 
 
 

Нови Сад 

директор  

 - Израђен план стручног усавршавања  
   установе  
  * Реализовано путем вебинара 
  * Непосредно реализовано једно стручно 
    усавршавање на мађарском језику 

септембар  
децембар 

 

Установа 
Зрењанин 

директор 
стручни 

сарадници 
васпитачи 
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- Учешће у изради плана рада Тимова септембар  Установа директор 
 тимови 

 - Израђен оперативни план рада директора 
   по месецима. 

септембар  Установа директор 

 - Израђен полугодишњи извештај о раду  
   директора 2021/2022. године. 
 * Израђен годишњи извештај о раду  
  директора 

јануар  
август 2022. Установа 

директор 
стручни 

срадници 

 - Учешће у изради полугодишњег извештаја о 
  раду установе  
 * Учешће у годишњем извештају о раду     
 установе 

јануар  
септембар2022. Установа директор 

педагог 

 - Израђен оперативни план рада ВОВ  
 - Израђен оперативни план рада 

у  епидемиолошким условима због заразне 
болести  COVID-19 (непосредан и онлајн 
васпитно-образовни рад) 

 * Васпитно-образовни рад реализован непосредно 
у свим вртићима  

  * Од априла месеца веће присуство 
  родитеља у вртићима 
 * У мају реализован Дан отворених врата за све 

родитеље и том приликом деца и васпитачи 
презентовали нов начин истраживачког учења у 
васпитно-образовном процесу 

септембар 
2021. 

јун 2022. 
Установа 

директор 
стручни 
сарадник 
васпитачи 

 - Директор упућивао планове и програме надлежним 
органима: Општини, Школској управи, образлагао 
их (УО, Савету родитеља, Савету за међунационалне 
односе). 

током године Установа директор 

 
2.2. Организација установе 
 

Активности/реализација Време 
реализације Место Носиоци 

активности 

 - Директор припремао и достављао решења о 
распореду васпитног особља 

август 
септембар Установа директор 

 - Припремљена и достављена решења о 
четрдесеточасовној радној недељи васпитном особљу август Установа директор 

секретар 

 - Формирање и учествовање у раду Тима за 
самовредновање  

 * Анализирани резултати прикупљени путем: 
  Анкета, Упитника, Скала процене, Свот 
  анализе  

септембар   
јун Установа директор 

Тим за самовред. 

 - Формирање и учествовање у раду Тима за заштиту 
деце од насиља, злостављања и занемаривања 

септембар 
  јун Установа директор 

Тим за заштиту 
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 - Формирање и учествовање у раду Тима за 
инклузивно образовање 

септембар  
децембар Установа 

директор 
Тим за 

инклузију 
 - Извршен избор три члана из редова Савета 

родитеља за Општински савет родитеља, подаци 
прослеђени руководиоцу друштвених делатности 
СО Житиште и ШУ Зрењанин   

09.09.2021.  Установа 
директор 
секретар  

савет родитеља 

 - Директор припремао документа, кординирао и 
учествовао у раду Савета родитеља. 

 Због епидемиолошких мера условљених COVIDOM-
19, комуникација се одвијала углавном телефонским 
путем. 

 * Непосредно одржана седница СР 
  (конституисан Савет родитеља, представљен     
  план рада, прибављене сагласности за    
  висину осигурања деце, раеализацију   
  активности у вртићу и ван вртића 
  
 * Непосредна седница СР 
   Презентоване новине у васпитно-образовном    
   раду, договорени начини обележавања 
   завршетка школске године (слављење 
   пројектних тема излети са родитељима,      
   спортске активности, пловидба реком и друго)   

 
 
 

септембар 
 
 
 
 
 
 

07.06.2022. 

Установа директор 
савет родитеља 

 - Припремана документа, руковођено радом 
Васпитно-образовног већа 

03.09.2021.  
30.12.2021. 
24.01.2022. 
23.06.2022. 

Установа 

директор 
ВО веће 

саветница ШУ 
Зрењанин 

 - Припремана документа, кординисано и 
учествовано у раду органа управљања  

14.09.2021. 
15.10.2021. 
18.10.2021. 
07.12.2021. 
14.02.2022. 
28.02.2022. 

Установа директор 
управни одбор 

 
2.3. Контрола рада установе 
 

Активности/реализација Време 
реализације Место Носиоци 

активности 

 - Директор је пратио и анализирао рад 
техничког особља, примена и спровођење 
здравствено хигијенских мера у циљу 
спречавања заразне болести COVID-19 

септембар 
2021.април 

2022. 

Установа и 
сви објекти 
на терену 

Директор  
медицинска 

сестра на 
превентиви 

 - Праћен процес документовања васпитно 
образовног рада са аспекта благовремености и 
пружани савети 

септембар   
мај Установа директор  

педагог 
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 - Праћен процес планирања, реализације и 
евалуације васпитно образовног рада (Књиге 
васпитно образовног рада) 

септембар    
мај Установа директор 

педагог 

 - Директор обављао индивидуалне разговоре са 
запосленима у циљу унапређивања процеса рада 

септембар  
мај  Установа директор 

 - Обављани индивидуални разговори са 
запосленима у циљу решавања конфликата и 
унапређивања међуљудских односа 

током године Установа директор 

 

2.4. Управљање информационим системом установе 
 

Активности/реализација Време 
реализације Место Носиоци 

активности 

 - Праћење благовременог уноса података и 
прослеђивање Министарству просвете, науке и 
технолошког развоја, у складу са препорукама 
ресорног  Министарства и ШУ Зрењанин  

септембар 
2021.   

август 2022. 
Установа 

директор 
секретар 
педагог 

 
2.5. Управљање системом обезбеђења квалитета установе 
 

Активности/реализација Време 
реализације Место Носиоци 

активности 

 - Директор формирао и учествовао у раду 
   Тима за самовредновање 
  * Подаци добијени самовредновањем  

   кориштени за израду Развојног плана  
   Установе 

септембар 2021.  
мај 2022. Установа 

директор  
Тим за 

самовредновање 
стручни сарадници 
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3. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

 
3.1. Планирање, селекција и пријем запослених 
 

Активности/реализација Време 
реализације Место Носиоци 

активности 

 - Извршен пријем два приправника за реализацију 
приправничке праксе на период од годину дана 
* Ментори и приправници: 
  1) Татјана Радаковић, приправник Бојана  
      Змијанац (Житиште) 
  2) Олгица Гуранов, приправник Јована  
      Косановић (Житиште) 
  3) Милица Дапчевић, приправник Радмила   
      Кордин, (Б.Карађорђево)  

01.09.2021.  
 
 
 

31.03.2022. 

Житиште 
директор 
секретар 

 - Анализиран процес прилагођавања лица на замени и 
одређено време, на радну средину уз дефинисање 
корака у процесу прилагођавања 

септембар  
децембар Установа директор  

педагог 

3.2. Професионални развој запослених 

Активности/реализација Време 
реализације Место Носиоци 

активности 

 - Директор је пратио реализацију стручног 
усавршавања васпитног особља, медицинске сестре, 
(омогућено онлајн усавршавање програме који су 
дефинисани СУПЕР пројектом и УВВ)  

 - Омогућено стручно усавршавање на матерњем 
мађарском језику, у организацији НСМНМ 

 - Праћени ефекти стручног усавршавања кроз 
примену у непосредном раду  

септембар 
 

јун 

Установа 
 
 
 

Зрењанин  

директор 
педагог 

 
 

васпитачи 

3.3. Унапређивање међуљудских односа 

Активности/реализација Време 
реализације Место  Носиоци 

активности 

 - Анализирано стање међуљудских односа и разматране 
мере за њихово побољшање у оквиру припреме 
Развојног плана. 

 - Разговори са запосленима на нивоу фокус група у 
циљу превазилажења комуникацијских баријера и 
бољег међусобног разумевања и ефикаснијег 
реализовања васпитно-образовног рада и сарадње са 
родитељима. 

Током године Установа  

директор 
Тим за РП  

стручни 
сарадници 
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3.4. Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених 
 

Активности/начини Време 
реализације Место Носиоци 

активности 
- Директор вршио инструктивни увид у 
процес планирања, реализације и евалуације 
васпитно-образовног рада са усменим 
препорукама за унапређење  
* Праћени ефекти примене наученог на 
  семинарима, а примењени у пракси 

септембар 
јун 

У свим 
вртићима 

директор  
педагог 

- Присуство полагању 
савладаности   приправничког рада за:  
 1. Милану Зорић 

октобар Житиште 

директор,  
педагог  

(Блажин Светлана) 
Ментор  

(Весна Радошевић) 

- Посета вртићима  септембар 
  јун 

Континуирано 
у свим 

вртићима 
директор 

- Вршен инструктивни увид у процес 
реализације радних задатака осталих   
запослених  

септембар    
август 

Установа,  
сви вртићи  

у насељеним 
местима 

директор  

- Припреман протокол за вршење 
инструктивног надзора за специфичну област 
самовредновање: игре које доприносе 
самосталном стицању знања деце, 
структуирање физичке средине која подстиче 
учење и развој деце инструктивног увида за 
реализацију ових области  
- Структуирање ентеријера за васпитно-
образовни рад у епидемиолошким условима у 
складу са препорукама МПНТР; 
* Флексибилним структуирањем обезбеђен 
безбедан простор за активности деце. 
* Од марта месецс простор вртића 
преструктуиран у просторне целине 
употпуњен обиљем природних и 
неструктуираних материјала у циљу учења 
деце кроз истраживање, стицање сопствених 
искустава,       
уз осећање испуњености и задовољства 

септембар   
 
 

март 
 

Установа 

директор  
Тим за РП  

Тим за 
самовредновање 

 - Анализиран процес мотивације, награђивања 
подстицања запослених и утврђивање потребе 
за унапређењем ове области. 

 * Набавком нових уређаја, апарата  и 
мобилног намештаја олакшан процес рада 

 * Успех васпитача у Језгру промене, јавно 
  истицан и похваљиван на седници Васпитно 

 
током 
године 

 
 

Установа директор 
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  образовног Већа 
 * За успех изван вртића васпитачима 

поводом   
  Дана установе уручене захвалнице  

 

мај 

 
4. РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА, ЗАКОНСКИМ ЗАСТУПНИКОМ, 

ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ 
ЗАЈЕДНИЦОМ 

4.1. Сарадња са родитељима/другим законским заступником 

Активности/реализација Време 
реализације Место Носиоци 

активности 

 - Обављани индивидуални разговори са родитељима 
 * Сагледане потребе и потешкоће родитеља, показано 

разумевање пружена саветодавна  подршка  

септембар  
децембар Установа директор 

 - Директор припремао материјал за седнице и 
учествовао у раду Савета родитеља  

 - Косултативни разговори са председницом Савета 
родитеља везано за обележавање Нове године и набавке 
пакетића за децу (договорено обележавање Нове године 
у свим вртићима уз поделу пакетића и представу у 
извођењу вапитача) 

13.09.2021.  
 

децембар 
 

07.06.2022. 

Установа 
директор  

савет 
родитеља 

4.2. Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом у установи 

Активности/реализација Време 
реализације Место Носиоци 

активности 

 - Директор припремао седнице органа управљања 
(припрема тачака дневног реда, припремао материјале 
за седнице и бринуо о благовременом доношењу 
појединих аката установе, техничка и информациона 
подршка раду органа управљања) 

14.09.2021. 
18.10.2021. 
15.11.2021. 
07.12.2021. 
14.01.2022. 
14.02.2022. 
28.02.2022. 
17.03.2022. 

Установа 

директор 
орган 

управљања  
секретар 

шеф 
рачуноводства 
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Сарадња са репрезентативним синдикатом у установи 

Активности/реализација Време 
реализације Место Носиоци 

активности 
 - Директор размењивао информације и достављао 

податке председнику Самосталног синдиката 
предшколског васпитања и образовања везано за 
мишљења: 

 1) Решавање материјалног статуса запослених са 
минималним зарадама, а везано за регрес и топли 
оброк. 

 2) Спроведене хуманитарне акције „Буди хуман“ 
(помоћ болесној деци) 

током године 
Установа 
 

директор  
секретар 

предеседник 
СС 

 
 

сви запослени 

4.3. Сарадња са државном управом и локалном самоуправом 

Активности/реализација Време 
реализације Место Носиоци 

активности 

 - Директор је сарађивао са председником општине, 
замеником председника у циљу размене 
информација о потребама и плановима установе.   

септембар 2021. 
август 2022.  

Општина  
Установа  
 

директор 
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   - Присуство седници Општинског већа   
 * Извештај о раду ПУ „Десанка Максимовић“  
     Житиште за радну 2020/2021.годину 
    (усвојен) 
 *Програм рада ПУ „Десанка Максимовић за  
    радну 2020/2021. годину  (усвојен) 
    Присуство седници Скупштине  Општине 
 1* Извештај о раду ПУ „Десанка Максимовић“ 

     Житште  (усвојен) 
 * Годишњи програм рада ПУ „Десанка 
  Максимовић“, Житиште за радну 2021/2022.  
   (усвојен) 

* Предлог Решења о разрешењу и 
  именовању чланова Управног одбора 
ПУ   „Десанка Максимовић“ Житиште  (усвојен) 
Присуство седници Савета за  
  међунационалне односе 
* Разматран Извештај о раду ПУ „Десанка 
    Максимовић“ Житиште за радну 2020/2021. 
   (усвојен) 
- Присуство седници Општинског већа 
* Извештај о раду ПУ „Десанка Максимовић“ 
 Житиште за прво полугодиште за радну 
 2021/2022. (усвојен) 
- Присуство седници Скупштине Општине  
* Финансијски план ПУ „Десанка  
    Максимовић“ за 2022. (усвојен) 
- Седница Општинског већа 
 *Давање сагласности на Правилник о  
   систематизацији радних места – радно 
  место педагога (усвојен) 
-  Општинског већа 
  * Финансијски извештај ПУ „ Десанка  
    Максимовић“ за 2021. годину (усвојен) 

07.10.2021.  
    

 
 
 
 

22.10.2021.  
 
 
 
 

13.10.2021.  
 

04.02.2022. 
 

11.02. 2022. 
 
 

25.03.2022.  
 
 
 

10.06.2022. 

Општина директор 
ЛС 

   - Седница СО Житиште 
  * Извештај о финансијском пословању ПУ  
 „Десанка Максимовић“ Житиште за 2021. 
 годину (усвојен) 

 
Општина  директор  

ЛС 

 - Сарадња са директорима, основних школа 
предузећа и институција (размена информација, 
активности итд...)  

септембар 2021. 
јануар 2022. 

Установа  
Школе директор 
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4.4. Сарадња са широм заједницом 
 

Активности/реализација Време 
реализације Место Носиоци 

активности 

 - Сарадња са представницима Министарства 
просвете Републике Србије (просветном саветницом 
Светланом Кочиш, општинском 
просветном  инспекторком Јеленом Будимир)  

 - Редован надзор просветног инспектора Јелене 
Будимир  

 - Сарадња са Националном службом за запошљавање 
 - Сарадња са Високом школом за 
   образовање васпитача у Кикинди: 
 * Релизација студентске праксе у вртићима 
   Установе 
 * Учешће у реализацији пројекта, Синдром 
    сагоревања на послу васпитача 
  (спроведено анкетирање васпитача) 

септембар 
2021. 

август 2022. 

Установа 
ШУ 

Зрењанин 
 

Установа 

директор 

 - Сарадња са директорима и представницима 
предшколских установа (Зрењанин, Кикинда, Нови 
Бечеј, Нови Кнежевац, Беочин, Нови Сад 

 * Потписан Протокол о сарадњи са Спортским 
савезом општине Житиште 

 * Потписан Протокол о сарадњи са Високом школом 
струковних студија за образовање васпитача у 
Кикинди 

септембар 
  јун Установа директор 

 - Остварена континуирана сарадња са председницом 
Удружења васпитача Војводине што је омогућило 
благовремено информисање о актуелностима у 
предшколству, стручном усавршавању непосредно и 
онлајн. 

септембар  
јун Установа 

директор  
председница 

УВВ 

 
5. ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ 

УСТАНОВЕ 
 
5.1. Управљање финансијским ресурсима 

Активности/реализација Време 
реализације Место Носиоци 

активности 

 - Учешће у изради финансијског плана установе, 
вршене анализе финансијског пословања, даване 
смернице и обезбеђивана средства за несметано 
функционисање и реализовање планираних 
активности 

септембар 
2021. 

август 2022. 
Установа 

директор 
шеф 

рачуноводства 
секретар 
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 - Директор вршио анализе наплате средстава 
   од родитеља 
 * Родитељи су благовремено плаћали  
    трошкове режије и исхране  
 * Оснивач СО Житиште редовно сервисирао 
   средства за породице које су ослобођене 
   плаћања трошкова боравка деце у вртићу 

септембар 
2021. 

август 2022. 
Установа 

директор 
шеф 

рачуноводства 

 - Вођено рачуна о благовременом измиривању свих 
финансијских обавеза, потписивани налози  и 
захтеви за исплату:   

 1) Солидарна помоћ за трошкове за смрт ужег члана 
породице-супруга  у износу од 25.000,00 динара 
(Борош Валерији) 

 Решење, број: 254/2021/1 
 2) Јубиларна награда за 30 година рада, у износу од 

116.691,78 динара (Становић Јелици)  
 Решење, број: 256/2021. 
 3) Јубиларна награда за 20 година рада, у износу од 

99.013,56 динара (Димић Палинкаш Ивана) 
 4) Јубиларна награда за 30 година рада, у износу од 

167.905,11 динара бруто (Лемајић Нади) 
 Решење, број: 60/2022-1 
 5) Јубиларна награда за 30 година рада, у износу 

од167.905,00 динара бруто (Татјани Миленковић) 
 Решење, број:60/2022-2  
 6) Солидарна помоћ за трошкове сахране ближег 

члана породице-оца у износу од 25.000,00динара 
(Зорици Чанковић) 

 Решење, број:145/22 
 7) Солидарна помоћ за случај теже болести и износу 

од 43.591,00 динара (Данијели Шеитан) 
 Решење број:149/22 
 - Ажуриране исплате по рачунима роба и 
   услуга  

новембар  
 
 
 
 
 
 
 

март  
 
 
 
 
 

јул  
 
 

август 

Установа  

директор 
секретар 

шеф 
рачуноводства 
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5.2. Управљање материјалним ресурсима  

Активности/начини Време 
реализације Место Носиоци 

активности 
 - Учешће у припреми плана  набавки и  
  припреми документације за спровођење 
  поступака истих. 
  *Набавка  апарата за воду и вода за пиће 
    Уговор, број: 276/2021-2 
 * Набавка, припремљена ужина за децу 
   Уговор, број: 3/2022. „Вук-Фреш* 
   Александрово 
 * Набавка прехрамбених и млечних 

производа, 
    Уговор, број: 46/2022-2 „ББ Траде“ 

Житиште 
 * Набавка готових ручака за децу 
    Уговор, број: 4/2022. „Мркшићеви 

Салаши“ 
    С. Итебеј 

децембар 
фебруар Установа 

директор секретар 
шеф 

рачуноводства 

 - Учешће у припреми набавке 
канцеларијског материјала. 

септембар  
август Установа 

директор  
шеф 

рачуноводства 

 - Вршена набавка потрошног материјала за 
васпитне групе. 

септембар  август Установа директор 
стручни сарадик 

5.3. Управљање административним процесом 

Активности/реализација Време 
реализације Место Носиоци 

активности 

 - Припремана и благовремено уручена решења о 
распоређивању запослених, решења о 40-часовној 
радној недељи запослених, припремани уговори за 
поједине раднике на замени. 

септембар  
фебруар Установа директор  

 - Благовремено припремљени предлози за 
формирање пописних комисија, које су извршиле 
попис у Установи закључно са 31.12.2021.године. 

децембар Установа директор 

- Директор је благовремено припремао одлуке 
  о доношењу аката установе: 
* Предшколски програм ПУ „Десанка 
   Максимовић“ Житиште, сачињен у складу  
   са Основама програма ПВО „Године узлета“ 
* Развојни план  

септембар 
2021. 

август 2022. 
Установа директор 

секретар 
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 -Вршен надзор у области  вођења прописане 
документације у оквиру васпитно-образовног рада 
(Књига рада васпитача, Књига неге и васпитно-
образовног рада), благовременом уношењу 
података у Летопис установе, Матичну књигу 
установе. 

септембар 
2021. 

август 2022. 

Установа  
сви вртићи у 
насељеним 

местима 

директор 

 

6. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ 

6.1. Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа 

Активности/реализација Време 
реализације Место Носиоци 

активности 

-Директор се упознао са тумачењима нових 
Правилника (објављених у " Сл.гласнику РС“) 
-Праћење релевантних прописа помоћу стручне 
литературе („Директор“, ИПЦ) 

септембар 
2021.  август 

2022. 
Установа директор 

 

6.2. Израда општих аката и документације установе  

Активности/реализација Време 
реализације Место Носиоци 

активности 
-Припремана достављана надлежним    

   органима следећа докумената:  
 * Извештај о реализацији Годишњег плана 
   рада, Годишњи план стручног 

усавршавања,  
 * Годишњи план рада установе,  
 * Предлог финансијског плана за 2022. 

годину. 
 * Доношења Плана јавних набавки за 2022. 
  годину. 

септембар 2021.  
август 2022. Установа директор 

 
6.3. Примена општих аката и документације установе 

Активности/реализација Време реализације Место Носиоци 
активности 

 Благовремено достављани статистички 
подаци ШУ Зрењанин 

септембар 2021. 
август  2022. Установа директор 

 секретар  
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          Директор                Председник Управног одбора 
 
 
 
  ___________________                               ______________________ 
        Нада Јањеш                                      Младен Копривица 
 
 

 

У Житишту, септембар 2022. 

 
 


