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Предшколска установа „Наша радост“ Лучани 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА УСТАНОВЕ ЗА РАДНУ 2020/21 ГОДИНУ 

 У КОНТЕКСТУ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА  

ПОЈАВОМ И ШИРЕЊЕМ COVID-19 

 

 

 Предшколска установа радну годину почиње у складу са епидемиолошком ситуацијом 

на територији општине Лучани уз поштовање мера које  се тичу спречавања сузбијања 

заразне болести COVID-19, на основу Годишњег плана установе. 

 

Општи циљеви рада Установе у постојећим условима: 

-Заштита здравља и безбедности деце, родитеља и запослених; 

-Остваривање програма васпитно-образовног рада у циљу подр5шке добробити и целовитом 

развоју деце у реалном контексту; 

-Партнерство са породицом и пружање подршке породицама 

- Стручно усавршавање и професионални развој запослених 

 

Организација рада установе врши се у сарадњи са локалним Кризним штабом. 

Предшколска установа је донела План превентивних мера за спречавање појаве и ширења 

епидемије заразне болести.  

План садржи  мере и активности за спречавање појаве епидемије, обавезе послодаваца у 

случају појаве болести код запослених, задужења за контролу и спровођење превентивних 

мера и активности,  појединачне мере и активности за спречавање појаве заразних болести, 

као и поступање у случају појаве заразне болести.   

Информације и упутства за примену мера за спречавање појаве и ширења заразне болести 

(COVID-19), запослени могу прочитати на огласној табли у оба објекта у Лучанима и Гучи. 

                                       

ПЛАН ПРЕВЕНТИВНО-ЗДРВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 

 Осим основних задатака превентивно здравствене заштите: 

- Стварање адекватних услова у току боравка деце у предшколској установи ( стручну 

негу, правилану исхрану, поштовање индивидуалних разлика у развоју) 

- Формирање културно-хигијенских навика које воде ка очувању и унапређивању 

здравња деце 

- -Дневна контрола здравственог стања детета (током дана) 

- Периодична контрола раста и развоја (мерење телесне висине и тежине, превентивни 

прегледи); 

- Периодично контролисање вашљивости и преузимање одговарајућих мера; 

- Дневна, месечна и годишња контрола санитарно-хигијенских услова и безбедности 

свих простора у објекту, дворишту где бораве деца; 

- Обезбеђивање оптималне температуре, осветљености и проветрености просторија; 

- Обезбеђивање оптималних услова неопходних за спровођење културно-хигијенских 

навика деце и запослених; 

- Свакодневна контрола хигијене просторија, опреме, играчака, постељине и сл.; 

- Контрола коришћења дезифекционих средстава и средстава за хигијену; 

- Дератизација и дезинфекција установе; 

- Санитарни прегледи запослених. 
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 Сестра на превентивној здравственој заштити радиће свакодневну тријажу деце при 

доласку у предшколску  установу (мерење температуре и дезинфекција руку), водити 

рачуна о хигијени радних соба, санитарних просторија, водити рачуна о хигијени 

амбалажних материјала и површина са којима запослени и друга лица долазе у 

контакт, вршити интерну хигијену у сарадњи са запосленима. 

Одговорна је за праћење спровођења Плана превентивних мера за спречавање појаве и 

ширење епидемије заразне болести; 

Учествује у изради протокола и упутстава за понашање запослених и корисника 

услуга установе, везаних за превентивне мере заштите у непосредној сарадњи са 

надлежним здравственим и другим институцијама, као одговор установе на конкретне 

актуелне околности. 

     

 У оквиру превентивно-здравствене заштите предузимају се хигијенско-

епидемиолошке мере за здравстевену заштиту од заразних и других болести: 

 Санитарни прегледи радника сваких шест месеци; 

 Прегледи деце за летовање и зимовање; 

 Систематски прегледи деце пред полазак у школу (педијатар, физијатар, офталмолог, 

логопед и стоматолог); 

Важан сегмент превентивно-здравствене заштите је обезбеђивање здраве и правилне 

исхране (правилан распоред оброка, редовно узимање течности, праћење ухрањености деце, 

планирање и спремање хране). 

 

 

ПЛАН РАДА ПУ „НАША РАДОСТ“ ЛУЧАНИ У КОНТЕКСТУ 

ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА КОВИД 19  
 

  

 У радној 2020/21 години у Установи је уписано укупно 451 дете у 20 јаслених и 

васпитних група за све програме рада. 

 У седишту у Лучанима се налази 223 деце, у итдвојеном одељењу „Бамби“ у Гучи се 

налази 186 деце, са тенденцијом пораста броја, чим се оспособи и изврши пријем у дограђену 

собу за јаслену групу. Ван ова два објекта у Котражи, Горачићима и Доњем Дубцу налази се 

још 42 уписане деце. 
 

 

Група 

 

Број деце 

Лучани 

Број 

деце 

Гуча 

Укупно  

Мл. Јаслице 

 
16 16 32 

Укупно 

јасленог 

узраста 

88 

Ст. Јаслице 

 
23 23 46 

Мешовита (ст. јасл. и 

вртић) 

2-4 године 

32 

(10+22) 
- 

32 

(10+22) 

Млађа васп. група 

 
29 28 57 

Укупно деца 

узраста од 3-

5,5 

240 

Средња васп. група 

 
33 28 61 

Старија васп. група 

 
32 27 59 
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Мешовита васпитна 

 
- 29 29 

Мешовита 

Котража 

 

12 

ППП 1 

 
32 26 58 

Укупно деца 

ППП узраста 

123 

- 91 целодн. 

- 32 полудн. 

ППП 2 

 
29 9 38 

Укупно по 

објектима 

 
223 186  

Котража 

 
7 

 
Горачићи 

 
14 

Д. Дубац 

 
6 

Укупно деце у 2020/21 
451 

(20 група) 

 

 

ЗАШТИТА ЗДРАВЉА И БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ, РОДИТЕЉА И ЗАПОСЛЕНИХ 

 

 

 Спречавање појаве вируса у установи реализоваће се кроз следеће превентивне мере: 

 

Активности Носиоци активности  Време реализације 

Свакодневна тријажа 

приликом пријема деце и 

запослених (мерење 

температуре и 

дезинфекција руку и обуће) 

   

 Сестра на превентиви 

 Свакодневно у периоду од 

06  до 7:45 

Одржавање и контрола 

дезобариејра 

одговарајућим 

дензинфекционим 

средствима) 

 

Сестра на превентиви и 

техничко особље 

 Свакодневно 

Обавезно ношење маски Сви запослени Свакодневно 

Давање информација и 

упутстава за примену мера 

за спречавање појаве и 

ширеља заразне болести 

(COVID-19) 

 

Сестра на превентиви 

  

Свакодневно  

Редовно дезинфиковање 

играчака, које деца 

свакодневно у игри ( 

играчке које се не могу 

дензинфиковати не 

користити) 

 Техничко особље, 

васпитачи 

  

 Свакодневно и 

периодично 
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Изостанак и повратак 

детета из у колектив мора 

мора бити најаљен и 

оправдан од стране 

изабраног педијатра 

  

 Сестра на превентиви 

  

Свакодневно 

 Обезбедити да свако дете 

има свој обележен кревет и 

дневни одмор организовати 

по принципу „ноге-глава) 

 

 Техничко особље 

 васпитачи 

 Свакодневно 

Појачана дефинфекција 

површина које користи 

већи број људи ( кваке , 

гелендери, прекидачи 

 Техничко особље Свакодневно 

 

Проветравање просторија и 

забрана коришћења 

вештачких вентилација 

  

 Сви запослени 

 Свакодневно 

При сумњи на постојање 

респираторне инфекције 

код детета обавезна 

изолација уз коришћење 

заштитне опреме до 

доласка родитеља по дете 

  

Сестреа на превентиви 

 

Према тренутној ситуацији 

 

 

Праћење остварености превентивних активности пратиће сестра на превентивној 

здравственој заштити у сарадњи са васпитним и техничким особљем и  периодично ће о томе  

обавештавати директора установе. 

 

 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА У ЦИЉУ 

ПОДРШКЕ ДОБРОБИТИ И ЦЕЛОВИТОМ РАЗВОЈУ ДЕЦЕ У РЕАЛНОМ 

КОНТЕКСТУ 

 

Васпитно-образовни рада пуном капацитету базираће се на Годишњи план установе где су 

јасно дефинисане активности и динамика и носиоци активности. 

 

Васпитно-образовни рад у тренутној епидемиолошкој ситуацији базираће се на активности 

на отвореном ( двориште вртића, игралишта близу предшколске установе и сл), све док 

временски услови то дозвољавају.У радним собама биће организоване просторне целине  

које омогућавју деци да избару где желе да се играју у мањим групама, сви простри у вртићу 

биће у функцији васпитно-образовног рада. Планирање и реализацију активности васпитач 

води кроз свооју документацију ( Књига рада). 

  

Поштовање препорука Института за јавно здравље др Милан Јовановић Батут (обезбеђивање 

4м по детету и растојање међу столовима 1,5м) неће моћи бити реализоване ако установа 

ради пуним капацитетом. 
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ПАРТНЕРСТВО СА ПОРОДИЦОМ И ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ ПОРОДИЦАМА 

 

 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Организовање 

родитељских састанака за 

новопусану децу (млађа 

јаслена група припремно 

предшколска група), уз 

поштовање прописаних 

превентивних мера 

(ношење маски, ограничен 

број људи, држање 

дистанце) 

  

 Васпитачи, стручни 

сарадник 

 

 

Септембар 2020.г. 

Унапред заказани 

индивидуални разговори са 

родитељима у просторији 

предвиђеној за то 

  васпитачи  током године 

 Саветодавни рад стручног 

сарадника са родитељима 

према унапред заказаном 

термину 

 педагог током године 

Формирање вибер група са 

родитељима у свакој 

васпитној групи и 

континуирана онлајн 

комуникација 

 васпитачи 

стручни сарадник 

 током године 

Информисање родитеља 

путем, сајта, огласне табле, 

медија 

 правник  

 тим за маркетинг 

 

током године 

 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Стручно усавршавање запослених вршиће се према Плану стручног усавршавања 

дефинисаном у оквиру Годишњег плана рада установе. 

Начин на који остварити 44 сата стручног усавршавања у установи , запослени сами бирају 

на основу Интерног акта о стручном усавршавању у установи и воде евиденцију о томе. 

У тренутној епидемиолошкој ситуацији васпитачима се препоручују онлајн акредитовани 

семинари и вебинари ( који они могу сами да бирају). Васпитачи могу да користе бесплатне 

вебинаре које препоручује Министарство просвете „Повежимо се, оснажимо се у време 

Ковида 19, као и платформу „Умрежи се „ 
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РАД УСТАНОВЕ У ОГРАНИЧЕНОМ КАПАЦИТЕТУ 

 

ЗАШТИТА ЗДРАВЉА И БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ, РОДИТЕЉА И ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Све активности планиране редовним планом и програмом превентивне здравствене заштите 

и као и додатне мере спроводе се и у случају рада Установе у ограниченом капацитету, уз 

додатне мере: 

 

Активности  Носилац активности Време реализације 

Боравак и непосредан рад 

само са децом којој су 

неопходне услуге 

предшколске установе-

долазак (деце само са 

потврдама о радном 

ангажовању, оба родитеља, 

уколико Кризни стаб изда 

такву меру) 

 

  Сестра на превентиви  

 

Током године 

Ограничитзи време за 

јутарњи пријем деце, тако 

да родитељ мозе довести 

дете најкасније 15 минута 

пре доручка , акао би се 

дензификовао простор 

 Сестра на превентиви Током године 

Свакодневна тријажа 

приликом пријема деце 

(мерење температуре, 

дезинфекција руку и обуће 

деце која долазе у вртић 

Сестра на превентиви Током године 

 

Физички размак од 1,5м у 

затвореном простору 

приликом обедовања и 

спавања деце 

      

  Запослени  

  Корисници услуга 

 Током године 

Смањивање учесталости 

социјалних контаката свих 

запслених у предшколској 

установи ( смањен број 

запослених) 

 

 Запослени  

  Директор 

 

   Током године 

 

Сви запослени морају 

имати важећу потврду да 

су обавили законски 

обавезни здравствени 

преглед ( санитарни 

преглед) 

 

  Сестра на превентиви 

 

 директор 

 

 Током године 

Препорука родитељима 

чија деца имају хроничне 

болести да остану код куће 

 

Сестра на превентиви  Током године 
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ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА У ЦИЉУ 

ПОДРШКЕ ДОБРОБИТИ ЦЕЛОВИТОМ РАЗВОЈУ ДЕЦЕ У РЕАЛНОМ 

КОНТЕКСТУ. 

 

Уколико одлука надлежних институција и Кризног штаба општине Лучани буде да 

предшколска установа ради у ограниченом капацитету, васпитно-образовни рад реализоваће 

се кроз комбиновани модел. 

 

 

Активности Носиоци 

активности 

 Време реализације  Праћење и 

евалуација 

Васпитно-

образовне 

активности 

предвиђене 

Годишњим планом 

изводиће се кроз 

непосредан рада са 

децом која долазе у 

предшколску 

установу 

 

 Васпитачи,  

 Медицинске сестре  

Стручни сарадник 

 

 континуирано 

 

   Стручни сарадник 

   Координатори 

тимова , 

председници 

Актива 

Предлози 

активности који 

родитељи могу да 

ураде са децом 

прослеђиваће се 

путем вибер групе. 

 

 Стручни сарадник 

  Васпитачи 

 Меицинске сестре 

 

 За време трајања 

ванредне ситуације 

  Васпитачи 

  Стручни сарадник 

Путем дигиталних 

алата остварити и 

подржавати 

комуникацију 

између оне деце 

која су у вртићу и 

она која су код куће 

(скајп, зум, вибер) 

Стручни сарадник 

  Васпитачи 

 Меицинске сестре 

За време трајања 

ванредне ситуације 

   Васпитачи 

  Стручни сарадник 

 

 

ПАРТНЕРСТВО СА ПОРОДИЦОМ И ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ ПОРОДИЦАМА 

 

Активности  Носиоци активности   Време реализације 

Пружање помићи и 

подршке оним 

родитељимакоји заједно са 

децом раде од куће 

   Васпитачи  

  Стручни сарадник 

  

  Свакодневно 

  Током седмице 

Могућност индивидуалних 

разговора са родитељима, 

уз претходно најављивање 

Васпитачи  

Стручни сарадник 

Контунирано 

Током године 

Информисање родитеља о 

актуелној ситуацији у 

  Тим за маркетинг 

   Васпитачи 

  континуирано 
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предшколској установи, 

путем вибер група;( сајта 

установе, фб странице 

установе) 

Упућивање родитеља на 

корисне садржаје из 

области васпитања и 

образовања од стране 

Министарства просвете 

 

Стручни сарадник  

 васпитачи 

 

континуирано 

Размена информација од 

значаја путем друштвених 

мрежа и званичног сајта 

установе 

   Тим за маркетинг 

    правник 

континуирано 

Пружање стручне, 

саветодавне помоћи 

родитељима  различитим 

видовима комуникације ( 

телефон, мајл, скајп) 

 

 Стручни сарадник 

 

 континуирано 

 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

 

Стручно усавршавање запослених вршиће се према Плану стручног усавршавања 

дефинисаном у оквиру Годишњег плана рада установе. 

Начин на који остварити 44 сата стручног усавршавања у установи , запослени сами бирају 

на основу Интерног акта о стручном усавршавању у установи и воде евиденцију о томе. 

У тренутној епидемиолошкој ситуацији васпитачима се препоручују онлајн акредитовани 

семинари и вебинари ( који они могу сами да бирају). Васпитачи могу да користе бесплатне 

вебинаре које препоручује Министарство просвете „Повежимо се, оснажимо се у време 

Ковида 19, као и платформу „Умрежи се „ 

 

 

ПЛАН РАДА УСТАНОВЕ У СЛУЧАЈУ ОБУСТАВЕ НЕПОСРЕДНОГ РАДА СА 

ДЕЦОМ У ОДРЕЂЕНОМ ВРЕМЕНСКОМ ПЕРИОДУ 

 

 

ЗАШТИТА ЗДРАВЉА И БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ, РОДИТЕЉА И ЗАПОСЛЕНИХ 

 

У случају прекида остваривања непосредног рада са децом у одређеном периоду, рад 

превентивно-здравствене заштите биће организован у виду подршке родитељима и деци 

путем разних друштвених мрежа и група, у виду савета, препорука кроз разне игре, васпитне 

сктивностииз области превентиве. 

 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА У ЦИЉУ 

ПОДРШКЕ ДОБРОБИРИ И ЦЕЛОВИТОМ РАЗВОЈУ ДЕЦЕ У РЕАЛНОМ 

КОНТЕКСТУ 

 

     У  случају прекида остваривање непосредног рада са децом у одређеном периоду 

васпитно –образовни рад ће се реализовато на следећи начин:    
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-Вибер групе ће бити формиране на нивоу сваке васпитне групе 

 

-Преко Вибер група васпитачи ће слати предлоге за активности, три пута недељно 

-Једном недељно васпитачи ће слати поучне текстове, богатог садржаја са циљем јачања 

родитељских компетенција. 

 

-На нивоу целе установе, оформиће се Youtube канал, на коме ће васпитачи и стручни 

сарадник, постављати видео записе активности, прича, рецитација, примера добре праксе, у 

сопственој изведби. 

 

-Родитељи ће редовно бити анкетирани о томе колико су задовољни радом,  у којој мери то 

одговара њиховим обавезама и могућностима. На тај начин ће давати предлоге о томе како 

отклонити и решити могуће проблеме и недоумице. 

-Једном у две недеље васпитач ће у сарадњи са родитељима вршити евалуацију претходних 

задатака и активности. 

 

-Кроз праћење рада и евалуацију у оквиру Вибер групе, васпитач ће имати јасну евиденцију 

о учешћу породица и деце. 

 

-Извештај о свом раду, васпитачи ће редовно слати стручном сараднику, једном недељно. 

Након тога добиће повратну информацију, о томе шта су позитивне стране и савете уколико 

постоје неке негативне, које треба превазићи у раду. 

 

-На Вибер групи васпитача, међусобно ће делити предлоге, размењивати садржаје и стручни 

сарадник ће имати саветодавну улогу за превазилажење евентуалних проблема. 

-Са породицама које имају слаб или немају уопште приступ интернету, васпитач ће 

телефонским путем одржавати топао и подржавајући однос. 

 

 

ПАРТНЕРСТВО СА ПОРОДИЦОМ И ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ ПОРОДИЦАМА 

 

 

- Значајне информације о активносима које треба реализовати са децом код куће, 

родитељ добија преко свог васпитача (вибер групе) 

 

- Све важне информације о раду установе родитељи добијају путем обавештења на 

вратима обејката у Лучанима и Гучи,  сајта установе, званичне фб странице, путем 

локалних медија (Радио Д) 

 

- Васпитачи упућују родитеље на коришћење интернета као извор информација у циљу 

побољшања својих комепетенција ( Зелена учионица, Детињарије-портал за родитење 

и сл). 

 

- Индивудуални разговори са васпитачем путем телефона 

 

- Саветодавни рад стручног сарадника са родитељима путем телефона, мејла, скјпа, зум 

апликације и сл. 
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

 Приликом обуставе, стручно усавршавање запослених ће се реализовати путем 

акредитованих онлајн семинара и вебинара, хоринзонталном разменом примера добре праксе 

унутар установе, отварањем Youtube канала, учешћем у уређењу сајта установе. 

 

 


