
АД. 1. АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ СА ОЧУВАЊЕМ ЗДРАВЉА И 
БЕЗБЕДНОСТИ ЉУДИ

Очувати здравље и безбедност људи;

У радном простору обезбедити услове сигурне за здравље запослених;

Предузимање мера заштите у складу са одлукама Владе Републике Србије;

Комуникација са Локалном самоуправом и по потреби стављање људских 
ресурса у службу спровођења заштите живота, здравља и безбедности 
становништва. 



 Подршка добробити деце и 
њихових породица;

 Подршка породицама да 
обезбеде услове за 
континуирано учење кроз игру;

 Учествовање у изради 
оперативног плана Установе;

 Дефинисање стратегија, као и 
канала комуникације са децом 
и родитељима;

 Формирање заједнице 
професионалне подршке  међу 
васпитачима;

 Предлагање додатних видова 
сарадње са васпитачима и 
родитељима у актуелним 
условима, у виду прикупљања 
недељних извештаја васпитача 
о реализованим активностима, 
реакцији родитеља и деце, 
броју родитеља и васпитача 
који су учествовали у online 
активностима;

 Предлагање формирања 
саветовалишта за родитеље;

 Координација и праћење 
активности васпитача;



 Праћење и анализа 
извештаја васпитача о 
реализованим активностима 
са децом и родитељима;

 Нуђење различитих видова 
подршке родитељима, које 
могу допринети њиховом 
оснаживању у околностима 
суочавања са стрепњом, 
страховима, осећањем 
изолованости, несигурности 
и сл; 

 Саветовање о начинима 
организовања времена, 
начину разговора са децом о 
корона вирусу;

 Коришћење различитих 
средстава комуникације: 
viber групе, званична fb 
страница Установе, сајт 
Установе, сајтови, youtube 
канали, телевизијске 
емисије, прилози за децу и 
родитеље, као и 
саветоваишта за родитеље



 Припрема и достављање 
материјала васпитачима, давање 
смерница за комуникацију са децом 
и родитељима у актуелној 
ситуацији;

 Информисање васпитача и 
стручних сарадника о начинима 
професионалног усавршавања од 
куће (online курсеви и обуке, видео 
материјали и сајтови) у циљу 
развијања дигиталне писмености и 
професионалних компетенција;

 Организовање хоризонталне 
размене с васпитачима (примери 
добре праксе, online дискусије на 
стручне теме, размена коментара о 
прочитаним стручним чланцима и 
литератури);

 Различити облици подршке 
васпитачима у сарадњи са 
породицама (контакт телефони 
стручних сарадника, мејл адресе 
стручних сарадника, подршка у 
коришћењу електронске 
комуникације);

 Припремање планова стручног 
усавршавања у складу са 
постављеним циљевима водећи 
рачуна о радном оптерећењу  у 
оквиру 40-часовне радне недеље;

 Информисање и укључивање 
практичара у облике стручног 
усавршавања  који се планирају на 
националном нивоу, а који се 
односе на развој компетенција које 
припремају практичаре за нову 
програмску концепцију;

 Извештавање директора о 
реализованим активностима.
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Остваривање  сталне комуникације са јединицом локлане 
самоуправе и кризним штабом образованим на локалном нивоу- 
праћење инструкција и, по потреби, расположиве људске ресурсе 
ставити на располагање у циљу спровођења активности заштите 
живота, здравља и безбедности становништва у ситуацији 
ванредног стања, а у складу са чланом 52.Закона о одбрани.



Обезбедити повољну психолошку климу, организовати подстицајну 
средину и услове за добробит деце и учење кроз заједничку игру деце и 
родитеља. 

Подржати породице у остваривању њихове васпитне функције, са њима 
градити отворену комуникацију и дијалог и понудити им информације, 
саветодавну помоћ, идеје и предлоге за међусобно повезивање, заједничко 
учешће деце и одраслих у различитим животно-практичним активностима 
и игри.



 
Организација формирања професионалне подршке и учења међу 
васпитачима, као и са породицама.
Организација онлајн подршке породицама, саветовалиште за 
родитеље, припрема и дистрибуција материјала васпитачима и 
родитељима, корисних информација о културним програмима за 
децу на различитим медијима, о начинима организовања времена, 
начину разговора са децом о корона вирусу и одговарајућим 
ресурсима ( нпр. сликовница о корони на српском и на другом 
језику).
 
Организација и праћење селекције (унутар установе) предлога 
заједничког учешћа деце и одраслих у различитим  животно 
практичним активностима и игри.
 



 
Координација и праћење активности васпитача, прикупљање и 
анализа извештаја васпитача о томе шта су понудили породицама, 
какав је степен њихове укључености, како се остварује размена са 
породицама, какав је степен њихове укључености, како се остварује 
размена са породицама, који су предлози и питања родитеља  и сл.

 
Припрема и дистрибуција  стручне литературе и смерница 
васпитачима у вези са оставривањем комуникације са породицом и 
заједничким активностима у постојећим условима.
 
Припрема једноставних формата за евалуацију и извештавање 
васпитача о предузетим активностима (које су то активности, 
садржаји, реакције родитеља, рекације деце).
 
Размена материјала и идеја са стручним сарадницима других 
установа (хоризонтална размена) како би најкваклитетније 
материјале учинили доступним васпитачима и родитељима.
 



 Учешће у изради и усвајање оперативног плана, дефинисање канала комуникације и 
различитих облика учења кроз хоризонталне размене практичара унутар Установе.

 Припрема и достава васпитачима свих материјала, смерница, подсетника о 
комуникацији са децом и породицама у новонасталој ситуацији ослањајући се на 
снаге породице, као и прилике да се у кризној ситуацији породица оснажи 
стартегијама заједничке игре, грађења односа поверења између деце и родитеља 
/чланова породице, узајамне емоционалне подршке  и учешћа у дневним рутинама, 
обавезама, аутентичним догађајима, као ситуацијама учења.

 Учешће у организовању обука/ и активности које кроз хоризонталну размену 
доприносе развоју различитих компентенција, а посебно дигиталних компентенција 
васпитача (коришћење интернета, мејла, као и програма WORD, EKSEL, POWER 
POINT, програма за обраду фото и видео материјала, апликација за тимско 
повезивање  и тимски рад, заједничке састанке и размене), а у складу са 
расположивим он лајн ресурсима и информацијама које добију од надлежних 
институција Министарства просвете, Завода унапређење образовања и васпитања  и 
др .

 Организовање и учествовање у формирању заједнице учења међу практичарима.
 .



  Припрема и дистрибуирање стручне литературе васпитачима као и 
смерница у вези са планирањем васпитно-обрзовног рада у 
новонасталим условима.

Припрема плана стручног усавршавања у складу са постављеним 
циљевима водећи рачуна о радном оптерећењу у оквиру 40-часовне 
радне недеље.

У сарадњи са руководиоцима објеката, припрема формата/образаца за 
праћење укључености у активности практичара у оквиру 
организованих облика стручниог усавршавања.
 
Организовање обуке којима се унапређују дигиталне компетенције 
запослених/ пре обуке се проверавају компетенције запослених са 23 
једноставна задатка.
 
 
 



Координација и праћење активности васпитача, прикупљање и анализа 
извештаје васпитача о реализованим активностима са децом и 
породицом.

Информисање и укључивање практичара у облике стручног 
усавршавања које се планира на националном нивоу, а које се односи 
на развој компетенција које припремају практичаре за нову 
програмску концепцију.
 
На нивоу Установе, прикупљање продуката практичара у вези са 
проучавањем понуђених стручних материјала (приручника, водича, 
стручне литературе и др.), организација и моделирање заједничке 
рефлексије одређеног материјала.



  Здравствено- васпитне теме су :
 Хигијена руку и тела „Чистоћа је пола здравља“
 Дан када је здрављу рођендан (7.04.2020.) организовање ликовног 

конкурса за децу ПУ “ Сунце”, а радови се достављају на мејл вртића
 Хигијена простора у кући током пандемије
 Надмудримо вирусе са здравом храном (сарадња са нутриционистом)
 Кувајмо заједно и право на избор хране
 Април је месец различитости (инклузија и њен значај, презентације за 

децу)
 Како да сачувамо наше срце (Презентација за децу „Срце је за цео 

живот“)
 Значај конзумирања чајева код деце (Лековито биље и едукација деце)
 Људско тело (учимо делове тела кроз вежбе “У здравом телу је здрав 

дух” ) и сарадња са стручним сарадником за физичко
  “Срећан зубић”, едукација и значај хигијене уста код деце у раном 

узрасту



 Праћење новонастале ситуације и налажење начина за даљу сарадњу са децом и 
родитељима.

 Комуникација и сарадња са васпитачима о будућем начину рада.
 Израда оперативног плана.
 Дефинисање начина комуникације са породицама и децом у будућем периоду.
 Онлајн начин рада и сарадње са васпитачима и родитељима и децом.
 Сарадња са васпитачима преко Вибер група а тим каналом са родитељима и децом.
 Презентовање кратких форми и садржаја обрађених и нових активности из енглеског 

језика.
 Једном недељно, кроз сарадњу са васпитачима, кроз Вибер групе, достављање 

материјала деци везаног за градиво енглеског језика.
 Презентовање садржаја везаног за градиво енглеског језика, родитељима и деци, путем 

званичне Фејсбук странице ПУ „Сунце“.
 У договору и кроз сарадњу са васпитачима и другим стручним сарадницима, 

презентовање активности и садржаја везаних за ППП, на званичну Фејсбук страницу 
ПУ „Сунце“.

 Сарадња и онлајн комуникација са васпитачима, другим стручним сарадницима, унутар 
Установе и ван Установе.

 Прикупљање и анализа извештаја васпитача о степену прихваћености и извршености 
активности (везаних за енглески језик и све друге активности ППП).

 Остале активности по налогу директора и главног васпитача.



Комуникација и сарадња унутар тима васпитачима о будућем начину рада.
Презентовање садржаја из области науке, елементарни делови који су деци 
занимљиви и прихватљиви.
 Приказивање огледа који децу опуштају, привлаче и подстичу да размишљају о 
вулканима, торнаду, лава лампи, о томе како настаје киша,  које су то лава боје, 
како направити магично млеко и сл.
Презентовање поменутих садржаја путем званичне Фејсбук странице ПУ„Сунце“, 
као и на сајту Установе.
Прикупљање и обрада повратних информација од деце, васпитача и родитеља о 
значају оваквог вида сарадње са породицама.


