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 Актив  васпитача-реализатора  Припремног предшколског програма 
 
 
 
 

         Концепција рада и деловања Актива васпитача-реализатора 

Припремног предшколског програма је усмерена ка унапређивању васпитно-

образовног процеса  који се одвија у припремним  предшколским  групама.           

Циљ рада Актива је да се кроз пружање корисних упутстава и сугестија за 

рад, али  и   кроз  заједничку сарадњу и размену искустава васпитача 

постигне што квалитетнији васпитно-образовни рад, који је део обавезног 

деветогодишњег школовања, а остварује се у оквиру  предшколског 

васпитања и образовања. Иманентан сегмент деловања Актива јесте 

развијање  сарадње  са школом  и  породицом.  

        Припремни  предшколски  програм  се  у нашој Установи   реализује  у  
94  припремне  групе (од чега их је 59 у сеоском подручју). Актив  васпитача-
реализатора  Припремног  предшколског  програма  чини  више  од  100  
васпитача. 
  

           Актив  је  основан  на  седници  одржаној  15.  и  16. јануара  
2009.године. 

  
 
        Прва седница Актива је одржана у вртићу Пчелица ,15. и 16.јануара 
2009. године. На седници је разматран следећи 
 

ДНЕВНИ  РЕД: 
 

1. Увођење  елемената   графичке припреме - неки проблеми у пракси; 
2. Кључне  претпоставке  успешног   вођења  радне  књиге  васпитача; 
3. Документовање  дечјег  развоја  и  напредовања.  
 

  
 
    
 



 
 

 Актив  васпитача-реализатора  Припремног предшколског програма  

 

   Друга   седница   Актива   васпитача – реализатора Припремног 
предшколског   програма  је, такође ,  реализована  током  два  радна   дана - 
23.  и  24. априла  2009. године,   у    просторијама    вртића   Пчелица. 
Седници су присуствовали и представници Друштва учитеља у Крушевцу. 
На  овој  седници  је  разматран  следећи 
 
 

ДНЕВНИ  РЕД: 

 
1.  Усаглашавање  очекивања  вртића  и  школе  од  предшколског  детета; 
2.  Дечји     портфолио     као     облик      размене    информација    између  
    предшколске  установе  и  школе; 
3.  Информисање    запослених    о    садржају  Правилника  о  мерама, начину    
     и  поступку  заштите  и безбедности  деце  у  Установи    и  Акционог    
    плана  за  превенцију  насиља (до 31.8.2009.). 
 

         
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
           Трећа  седница   Актива   васпитача – реализатора Припремног 
предшколског програма  је одржана у просторијама вртића  Невен, са 
почетком у 18 часова и  30 минута. 
 



 
 

 Актив  васпитача-реализатора  Припремног предшколског програма  

 

 
   ДНЕВНИ  РЕД: 

 
1. Развијање сарадње између ПУ ''Ната Вељковић'' и основних школа -

упутство  за  даље  поступање  са  дечјим  портфолиом; 

2. Текућа питања 

 
  

        Четврта  седница   Актива   васпитача – реализатора Припремног 
предшколског програма  је одржана у просторијама вртића  Невен, са 
почетком  у 17°° часова. 
 
 
   ДНЕВНИ  РЕД: 
 
1. Извештај о раду Актива у протеклој години 

2. Упутство за рад Актива током 2009/2010. 

3. План и програм рада Актива за 2009/2010. 

4. Васпитно-образовни  рад  у  припремним групама  - актуелна питања 

 

 

 

  

 

 

 

         Пета  седница   Актива   васпитача – реализатора Припремног 
предшколског   програма  је   реализована  током  два  радна   дана - 05.  и  
06. новембра  2009. године,   у    просторијама    вртића   Пчелица. На  овој  
седници  је  разматран  следећи 
 



 
 

 Актив  васпитача-реализатора  Припремног предшколског програма  

 

ДНЕВНИ  РЕД: 
 

1. Припрема за почетно читање и писање; 
2. Дечји портфолио као један од начина документовања дечјег развоја и 

напредовања; 
3. Текућа питања (05.и 06.11.2009.-информација о Акционом плану рада 

Установе пре и у току пандемије грипа; 06.11.2009.- информација о 
начину планирања и евидентирања активности којима се реализује 
Акциони план за превенцију насиља у васпитним групама). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

 Актив  васпитача-реализатора  Припремног предшколског програма  

 

 
  

 
 
         Шеста  седница   Актива   васпитача – реализатора Припремног 
предшколског   програма  је   реализована  током  два  радна   дана - 03.  и  
04. фебруара 2010. године,   у    просторијама    вртића  Звончић, са почетком 
у 18 часова. Седницу су пратили и представници васпитача који васпитно-
образовни рад реализују у старијим васпитним групама, као и представници 
Друштва учитеља у Крушевцу. На  овој  седници  је  разматран  следећи 
 
 

ДНЕВНИ  РЕД: 
 
1. Литерарна комуникација-књижевно дело као модел комуникације са децом 
 
2.Представљање пројекта:Обележавање међународног дана дечје књиге 
 
 
 

                                                                   
 



 
 

 Актив  васпитача-реализатора  Припремног предшколског програма  

 

           
 
      

 

               
 
 
          Седма  седница   Актива   васпитача – реализатора Припремног 
предшколског   програма  је   реализована  – 17.марта 2010. године,   у    
просторијама    вртића  Невен , са почетком у 17 часова.  
Седницу су пратили и представници Друштва учитеља, као и студенти 
Високе школе струковних студија за васпитаче у Крушевцу. 
 
На седници је разматран следећи 
 
 

ДНЕВНИ  РЕД: 
 

1. Извештај са семинара Васпитачи-васпитачима (Златибор 2009) 



 
 

 Актив  васпитача-реализатора  Припремног предшколског програма  

 

2. Извештај са семинара "Индивидуализација-одговор на аутентичне 

потребе и могућности предшколског детета" 

3. План систематског праћења дечјег развоја и напредовања  

4. Краћи осврт:Ток реализације пројекта Обележавање Међународног 

дана дечје књиге 

 
 

 
 
  

 



 
 

 Актив  васпитача-реализатора  Припремног предшколског програма  

 

 
    Осма седница   Актива   васпитача – реализатора Припремног 
предшколског   програма  је   реализована  током  два  радна   дана –08., 09. и 
28. априла 2010. године,   у    просторијама    вртића  Голуб мира и Невен , са 
почетком у 10 часова и 30 минута. 
 
На седници је разматран следећи 
 
 

ДНЕВНИ  РЕД: 
 

1. Огледна активност: Игре гласовима, слоговима, испробавање  и  варирање  
речи 
2. Размена искустава- Дете-васпитач-математика родитељ (видео запис са 
семинара Васпитачи- васпитачима, Врњачка Бања, 2008.) 
  3. Осврт на реализацију пројекта Обележавање Међународног дана дечје 
књиге 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 Актив  васпитача-реализатора  Припремног предшколског програма  

 

 
               Девета седница Актива васпитача – реализатора Припремног 
предшколског  програма  је одржан  у просторијама вртића 
Невен,06.септембра 2010. Седницу је пратио велики број васпитача-
реализатора ППП, као и главни васпитачи вртића. 
 

ДНЕВНИ  РЕД: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 Десета седница Актива васпитача – реализатора Припремног 
предшколског  програма  је одржан  у просторијама вртића Пчелица, 04 и 
05.новемра 2010. Седницу је пратио велики број васпитача-реализатора ППП. 
У делатност Актива је укључен педагошки асистент Слађана Таировић. У 
раду Актива је учествовала  и  проф. Драгана Милићевић, координатор 
пројекта Fibonacci за Расински округ. 
 

         Током седнице Актива  разматран је следећи 

 
ДНЕВНИ  РЕД: 

 
1.Извештај о реализацији пројекта Обележавање Међународног дана дечје књиге 

током 2009/2010. 

1. Извештај о раду Актива у протеклој години 

2. Упутство за рад Актива током 2010∕2011. 

3. План и програм рада Актива за 2010∕2011. 

4. Васпитно-образовни  рад  у  припремним  групама – актуелна питања       

(тема родитељског састанка, праћење и документовање дечјег развоја и 

напредовања, израда ИОП-а и друга питања) 

 5.Представљање и стручна упутства за реализацију пројекта 
Обележавање Међународног дана породице 



 
 

 Актив  васпитача-реализатора  Припремног предшколског програма  

 

2.Избор и тумачење књижевних дела у припремним групама  и могуће улоге 

родитеља у том процесу 

3.Значај сарадње и пружања стручне подршке приправницима у процесу 

професионалног развоја 

4. Информација о пројекту Fibonacci 

5. Васпитно-образовни  рад  у  припремним  групама –  актуелна питања 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Актив  васпитача-реализатора  Припремног предшколског програма  

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  Једанаеста седница Актива васпитача – реализатора Припремног 
предшколског  програма  је одржан  у просторијама вртића Невен, 
17.фебруара. Седницу је пратио велики број васпитача-реализатора ППП, као 
и главни васпитачи вртића. 

          Током седнице Актива  разматран је следећи 

 
 

ДНЕВНИ  РЕД: 
 
1. Примена полигона у физичком васпитању предшколске деце  
2. Правилно попуњавање обрасца  Матичне књига о деци уписаној у 
Припремни предшколски програм 
 
3. Представљање активности дефинисаних Развојним планом 
 
4. Васпитно-образовни  рад  у  припремним групама –        
    актуелна питања: 



 
 

 Актив  васпитача-реализатора  Припремног предшколског програма  

 

  4.1.  Документовање дечјег развоја и напредовања 
  4.2.  Предлози за реализацију пројеката  
 
 

                        
 
 
 

                           
 



 
 

 Актив  васпитача-реализатора  Припремног предшколског програма  

 

                           
 
 
  
 
     Дванаеста седница Актива васпитача – реализатора Припремног 
предшколског  програма  је одржан  у просторијама вртића Невен, 29.марта. 
Седницу је пратио велики број чланова Актива васпитача-реализатора ППП. 

          Током седнице Актива  разматран је следећи 

ДНЕВНИ РЕД:

1.Природни материјали у примењеној уметности у предшколској
установи (стручни рад представљен на сусретима Васпитачи
васпитачима, децембра 2009)

2. Васпитно-образовни рад у припремним групама – актуелна
питања

3. Извештаји о презентацији радова на стручним скуповима

4. Текућа питања  



 
 

 Актив  васпитача-реализатора  Припремног предшколског програма  

 

 
 

 
 

         Тринаеста седница Актива васпитача – реализатора Припремног 
предшколског  програма  је одржана  у просторијама вртића Невен, 
20.04.2011.,са почетком у 18ºº часова. Седницу је пратио велики број 
васпитача-реализатора ППП, С.Миладиновић,педагог, Б.Нешић, психолог, 
педагошки асистент Слађана Таировић и васпитачи-волонтери/стажисти. 
         Током седнице је разматран следећи 
 

ДНЕВНИ  РЕД: 
1.Огледна активност:  

Обликовање од разних природних материјала (планирање, организација 

и реализација активности заснованих на сарадњи васпитача и 

породице) 

 

2. Завршне припреме у оквиру пројекта Обележавање Међународног дана 

породице 

 

3.Васпитно-образовни  рад  у  припремним  групама – актуелна питања 

 

4.Текућа питања  

 



 
 

 Актив  васпитача-реализатора  Припремног предшколског програма  

 

 
 
         Четрнаеста седница Актива васпитача – реализатора Припремног 
предшколског  програма  је одржана  у просторијама вртића Невен, 
05.09.2011.,са почетком у 18ºº часова. Седницу је пратио велики број 
васпитача-реализатора ППП, С.Миладиновић, педагог, педагошки асистент 
Слађана Таировић и васпитачи-волонтери/стажисти. 
         Током седнице је разматран следећи 
 

ДНЕВНИ  РЕД: 
 

1. Извештај о раду Актива у протеклој години 

2. Упутство за рад Актива током 2011∕2012. 

3. План и програм рада Актива за 2011∕2012. 

4. Васпитно-образовни  рад  у  припремним групама – актуелна питања (тема 

родитељског састанка, праћење и документовање дечјег развоја и 

напредовања, израда ИОП-а и друга питања) 

5.Програм заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања 

 

                    
 



 
 

 Актив  васпитача-реализатора  Припремног предшколског програма  

 

 
 
       Петнаеста седница Актива васпитача – реализатора Припремног 
предшколског  програма  је одржана  у просторијама вртића Невен, 
09.11.2011.,са почетком у 18ºº часова. Седницу је пратио велики број 
васпитача-реализатора ППП и васпитачи-волонтери/стажисти. 
         Током седнице је разматран следећи 
 

ДНЕВНИ  РЕД 
 

1. Извештај о реализацији пројекта Fibonacci  
2. Огледна активност: Чувари вода  (примена  информационих  технологија    
у    реализацији   Приремног   предшколског програма,   уз    остваривање   
сарадње  са  родитељима   и локалном заједницом, приказ)  
3. Текућа питања 
3.А. Достављање портфолија школи – Извештај РП 
3.Б. Информација о организацији групних родитељских састанака 
3.В. Информација  о  достављеним  стручним  радовима  на   конкурс Савеза 
удружења васпитача  
3.Г. Информација о почетку реализације нових пројеката  
 
 
 

 
 
 
Шеснаеста седница Актива васпитача – реализатора Припремног 
предшколског  програма  је одржана  у просторијама вртића Невен, 



 
 

 Актив  васпитача-реализатора  Припремног предшколског програма  

 

18.01.2012.,са почетком у 18ºº часова. Седницу је пратио велики број 
васпитача-реализатора ППП и васпитачи-волонтери/стажисти. 
 
         Током седнице је разматран следећи 
 
 

ДНЕВНИ  РЕД 
 

 
1.Књига и одрастање - пут ка развијању читалачких навика код  деце 
предшколског  узраста   (стручни  рад   представљен   на  сусретима 
Васпитачи васпитачима,  2011.). 
 
2. Развојни план Установе за 2012.годину 
 
3. Васпитно-образовни  рад  у  припремним  групама –  актуелна питања  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

        Седамнаеста седница Актива васпитача – реализатора Припремног 
предшколског  програма  је одржана  у просторијама вртића Невен, 
18.04.2012.,са почетком у 18ºº часова. Седницу је пратио велики број 
васпитача-реализатора ППП и васпитачи-волонтери/стажисти. 
 
         Током седнице је разматран следећи 

  



 
 

 Актив  васпитача-реализатора  Припремног предшколског програма  

 

 
 

ДНЕВНИ  РЕД 
 

1. Огледна активност: Трчиград, тумачење књижевносг текста уз 
примену активних метода рада 

2. Упис ученика у први разред основне школе – активности васпитача и 
стручне службе 

3. Васпитно-образовни рад у припремним групама – актуелна питања 
 
 
 
        Осамнаеста седница Актива васпитача – реализатора Припремног 
предшколског  програма  је одржана  у просторијама вртића Невен, 
05.09.2012.,са почетком у 18ºº часова. Седницу је пратио велики број 
васпитача-реализатора ППП и васпитачи-волонтери/стажисти. 
 
         Током седнице је разматран следећи 
 
 

ДНЕВНИ  РЕД 
 

 

1. Извештај о раду Актива у протеклој години 

2. Упутство за рад Актива током 2012∕2013. 

3. План и програм рада Актива за 2012∕2013 

4. Лични план професионалног развоја  

5. Васпитно-образовни  рад  у  припремним групама – актуелна питања  
 
 
        Деветнаеста седница Актива васпитача – реализатора Припремног 
предшколског  програма  је одржана  у просторијама вртића Невен, 
19.11.2012.,са почетком у 18ºº часова. Седницу је пратио велики број 
васпитача-реализатора ППП и васпитачи-волонтери/стажисти. 
 
         Током седнице је разматран следећи 



 
 

 Актив  васпитача-реализатора  Припремног предшколског програма  

 

 
 

ДНЕВНИ  РЕД 
 

 
 
 
1.Спремни за саобраћајне изазове  
(стручни рад представљен на сусретима Васпитачи васпитачима,  2012.) 
 
2. Приказ активности пројектног тима  
Предшколске и школске библиотеке-извори знања 
 
3. Информација о достављеним стручним радовима  
на конкурс Савеза удружења васпитача 
 
4.Васпитно-образовни  рад  у  припремним групама – актуелна питања 
 
 
 

                         
 
 
        Двадесета седница Актива васпитача – реализатора Припремног 
предшколског  програма  је одржана  у просторијама вртића Невен, 
23.12.2012.,са почетком у 18ºº часова. Седницу је пратио велики број 
васпитача-реализатора ППП и васпитачи-волонтери/стажисти. 
 
         Током седнице је разматран следећи 
 
 

ДНЕВНИ  РЕД 



 
 

 Актив  васпитача-реализатора  Припремног предшколског програма  

 

 

 
 

• 1. Развојни план Установе за 2013.годину 
 

• 2. Примена методе Плес писања при увођењу деце у свет писане речи –     
         стручни рад 
 
• 3. Извештај о прусуствовању на сусретима васпитача и  презентовању                           
        стручног рада 

 
• 4. Акциони план за заштиту деце од насиља: упутства   за    реализацију   
         активности  под називом С децом око света 

 
• 5. Васпитно-образовни  рад  у  припремним  групама –  актуелна        

питања 
 

       
 

Двадесетпрва седница Актива васпитача – реализатора Припремног 
предшколског  програма  је одржана  у просторијама вртића Невен, 
28.03.2013.,са почетком у 18,20 часова. Седницу је пратио велики број 
васпитача-реализатора ППП и васпитачи-волонтери/стажисти. 
 
         Током седнице је разматран следећи 
 
 

ДНЕВНИ  РЕД 
 

 



 
 

 Актив  васпитача-реализатора  Припремног предшколског програма  

 

 
1. Примена методе Плес писања при увођењу деце у свет писане речи, 

огледна активност 

2. Упис наредне генерације предшколаца 

3. Упис ученика у први разред основне школе -  активности васпитача и 
стручне службе 

 
4. Текућа питања-извештај о резултатима конкурса Књига је најбољи друг. 
 
         Двадесет друга седница Актива васпитача – реализатора Припремног 
предшколског  програма  је одржана  у просторијама вртића 
Невен,29.05.2013.,са почетком у 18ºº часова. Седницу је пратио велики број 
чланова Актива, васпитачи у статусу приправника, васпитачи волонтери и 
васпитачи стажисти. Присутни су били и представници Народне библиотеке 
Крушевац. 
 
         Током седнице је разматран следећи 
 

ДНЕВНИ  РЕД 
 
 

• 1. Књиге су прозори света (представљање Народне библиотеке 
Крушевац) 

• 2.Приказ књига Кофа без дна и Шашава флаша  
• 3. Приказ похађаног  акредитованог семинара  
• 4. Начин писања  извештаја о стручном усавршавању  
• 5.Упутство за достављање годишњег извештаја о стручном    

усавршавању васпитача  
• 6.Актуелна питања 

           *пројекат ИМПРЕС        
 
 



 
 

 Актив  васпитача-реализатора  Припремног предшколског програма  

 

   
 
 
 
 
         Двадесеттрећа седница Актива васпитача – реализатора Припремног 
предшколског  програма  је одржана  у просторијама вртића 
Невен,16.09.2013.,са почетком у 18ºº часова. Седницу је пратио велики број 
чланова Актива, васпитачи у статусу приправника, васпитачи волонтери и 
васпитачи стажисти, као и помоћник директора. 
 
         Током седнице је разматран следећи 
 

ДНЕВНИ  РЕД 

 
 
1. Извештај о раду Актива у протеклој години 
2. Упутство за рад Актива током 2013∕2014. 
3. План и програм рада Актива за 2013/2014. 
4. Лични план професионалног развоја 2013∕2014.  
5. Васпитно-образовни  рад  у  припремним групама – актуелна питања 
(педагошка документација- вођење Књиге васпитно-образовног рада, 
порфолио праћење и документовање дечјег развоја и напредовања, тема 
родитељског састанка,израда ИОП-а и друга питања) 
6.Информација о пројекту Мали еколози 
 
 
 



 
 

 Актив  васпитача-реализатора  Припремног предшколског програма  

 

 
         Двадесет  четврта седница Актива васпитача – реализатора Припремног 
предшколског  програма  је одржана  у просторијама вртића Невен, 
12.11.2013.,са почетком у 18ºº часова. Седницу је пратио велики број чланова 
Актива, васпитачи у статусу приправника, васпитачи волонтери и васпитачи 
стажисти. 
         Током седнице је разматран следећи 
 

ДНЕВНИ  РЕД 

 
1.Развијање еколошке свести код деце предшколског узраста 
2.Подстицање радости и  радозналости код деце у функцији развијања 
еколошке свести,  кроз примену драмског и експериментално-
истраживачког метода  
3. Упутства за реализацију пројекта Мали еколози 
4.Васпитно-образовни  рад  у  припремним групама – актуелна питања 

 
 
  



 
 

 Актив  васпитача-реализатора  Припремног предшколског програма  

 

         Двадесет  пета седница Актива васпитача – реализатора Припремног 
предшколског  програма  је одржана  у просторијама вртића Невен, 
23.01.2014.,са почетком у 18ºº часова. Седницу је пратио велики број чланова 
Актива, васпитачи у статусу приправника, васпитачи волонтери и васпитачи 
стажисти. 
         Током седнице је разматран следећи 
 

ДНЕВНИ  РЕД 

1. Развојни план за период 2014-2017. 
2.Развојни план Установе за 2014.годину 

3. Интермедијалне активности, рад изложен на сусретима васпитача 

4. Васпитно-образовни  рад  у  припремним  групама –  актуелна питања 

 
 

               
         Двадесет шеста седница Актива васпитача – реализатора Припремног 

предшколског  програма  је одржана  у просторијама вртића Невен, 



 
 

 Актив  васпитача-реализатора  Припремног предшколског програма  

 

26.04.2014.,са почетком у 18ºº часова. Седницу је пратио велики број чланова 

Актива, васпитачи у статусу приправника, васпитачи волонтери и васпитачи 

стажисти. 

         Током седнице је разматран следећи 
 

ДНЕВНИ  РЕД 
 

1. Приказ рада са стручних сусрета: Стари забрављени занати: пустовање 
вуном, рад изложен на сусретима васпитача,ПУ Лане, Алексинац 

 2. Упис ученика у први разред основне школе -  активности васпитача и стручне 
службе 
3.Васпитно-образовни  рад  у  припремним групама –  актуелна питања 

 
 
         Двадесет  седма седница Актива васпитача – реализатора Припремног 

предшколског  програма  је одржана  у просторијама вртића Невен, 

25.09.2014.,са почетком у 18ºº часова. Седницу је пратио велики број чланова 

Актива, васпитачи у статусу приправника, васпитачи волонтери и васпитачи 

стажисти. 

         Током седнице је разматран следећи 
 
 
 

ДНЕВНИ  РЕД 

 

1. Извештај о раду Актива у протеклој години 
2. Упутство за рад Актива током 2014∕2015. 
3. План и програм рада Актива за 2014/2015. 
4. Лични план професионалног развоја 2014∕2015.  
5. Развојни план за 2015. 
6. Васпитно-образовни  рад  у  припремним групама – актуелна питања 
(педагошка документација- вођење Књиге васпитно-образовног рада, 
портфолио праћење и документовање дечјег развоја и напредовања, тема 
родитељског састанка,израда ИОП-а и друга питања) 



 
 

 Актив  васпитача-реализатора  Припремног предшколског програма  

 

 

*** 
 
 
 

            Двадесет  осма седница Актива васпитача – реализатора Припремног 

предшколског  програма  је одржана  у просторијама вртића Невен, 

04.12.2014.,са почетком у 18ºº часова. Седницу је пратио велики број чланова 

Актива, васпитачи у статусу приправника, васпитачи волонтери и васпитачи 

стажисти. 

         Током седнице је разматран следећи 
 
 
 

ДНЕВНИ  РЕД 

 

1.Сачувајмо природу – активности из области екологије 
2.Извештај о реализованом истраживању у оквиру пројекта ''Мали еколози'' 
3.Текућа питања 
   -Увођење специјализованог програма Дечја секција ''Наше занимације из 
народне традиције'' 

 

                        
 
 



 
 

 Актив  васпитача-реализатора  Припремног предшколског програма  

 

 
*** 

 
Двадесет  девета седница Актива васпитача – реализатора Припремног 

предшколског  програма  је одржана  у просторијама вртића Невен, 

05.02.2015.,са почетком у 18ºº часова. Седницу је пратио велики број чланова 

Актива, као и  васпитачи у статусу приправника. 

         Током седнице је разматран следећи 
 
 

ДНЕВНИ  РЕД 

 

1. Могућности коришћења реквизита падобран у васпитно-образовном раду 

2. Текућа питања 

 

*** 

 
  
          Тридесета седница Актива васпитача – реализатора Припремног 

предшколског  програма  је одржана  у просторијама вртића Невен, 

08.04.2015..,са почетком у 18ºº часова. Седницу је пратио велики број чланова 

Актива. 

         Током седнице је разматран следећи 
 

ДНЕВНИ  РЕД 
 

1. Моћ маште - моћ покрета – приказ реализације драмских активности у 

Припремном предшколском програму 

2. Припрема васпитача и стручне службе за упис деце у први разред 

3. Текућа  питања 



 
 

 Актив  васпитача-реализатора  Припремног предшколског програма  

 

 

*** 
         Тридесет прва седница Актива васпитача – реализатора Припремног 

предшколског  програма  је одржана  у просторијама вртића Невен, 

22.09.2015.,са почетком у 18ºº часова. Седницу је пратио велики број чланова 

Актива, од који су неки васпитачи у статусу приправника. 

         Током седнице је разматран следећи 

ДНЕВНИ  РЕД 

1. Извештај о раду Актива у протеклој години 

2. Упутство за рад Актива током 2015∕2016. 

3. План и програм рада Актива за 2016/2016. 

4.Васпитно-образовни  рад  у  припремним групама – актуелна питања 

(педагошка документација- вођење Књиге васпитно-образовног рада, 

портфолио праћење и документовање дечјег развоја и напредовања, тема 

родитељског састанка, израда ИОП-а и друга питања) 

5. Реализација специјализованих програма-циљеви, задаци, обухват деце 

6.Развојни план за период 1.9.2015.-31.8.2016. 

7. Лични план професионалног развоја 2015∕2016. 

 

 *** 
 
     Тридесет друга седница Актива васпитача – реализатора Припремног 

предшколског  програма  је одржана  у просторијама вртића Невен, 

25.11.2015.,са почетком у 17ºº часова. Седницу је пратио велики број чланова 

Актива, од који су неки васпитачи у статусу приправника. 

         Током седнице је разматран следећи 
 



 
 

 Актив  васпитача-реализатора  Припремног предшколског програма  

 

 
 

ДНЕВНИ  РЕД 

 
 
1. Искуствено учење у процесу припреме деце за полазак  деце у школу, 

приказ истраживања као увод у презентације примера добре праксе 
 
2. О процесу самовредновања и екстерног вредновања.... 
 
3. Текућа питања 
 

       
Фотографије са 32. седнице 

 

       
 



 
 

 Актив  васпитача-реализатора  Припремног предшколског програма  

 

         Тридесет и трећа  седница Актива васпитача – реализатора Припремног 

предшколског  програма и посебних и специјализованих програма је одржана  

у просторијама вртића Невен, у две сесије: 01. (са почетком у 9°°) и 02. (са 

почетком у 10°°) фебруара 2016. Седницу је пратило око 84,3% Актива.   

         Током седнице је разматран следећи 
 

ДНЕВНИ  РЕД 

 

1. Глистон путује у средиште Земље, стручни рад 

2. Специјализовани програми – истраживање ставова  васпитача 

3. Текућа питања 

          
Фотографије са 33.седнице 

Актива ППП и ПиС 
 
 

  

 
 

 



 
 

 Актив  васпитача-реализатора  Припремног предшколског програма  

 

 
*** 

 
 

         Тридесет и четврта  седница Актива васпитача – реализатора 

Припремног предшколског  програма и посебних и специјализованих 

програма је одржана  у просторијама вртића Невен. Седницу је пратило око 

90,30 % чланова Актива.  Ова седница је остварена у сарадњи са члановима 

Актива васпитача који раде са децом узраста од 3 године до укључивања у 

програм припреме за школу. Заједничку седницу је водила Далиборка 

Живковић, сарадник, а присуствовала је и Љ.Јовановић, стр.сарадник-

психолог. 

         Током седнице је разматран следећи 
 

ДНЕВНИ  РЕД 
 

1. Пажљивко у саобраћају, приказ угледних активности 

2. Приказ актуелне монографије/стручне књиге или похађаног акредитованог 

семинара 

3. Припрема васпитача и стручне службе за упис деце у први разред 

4.Текућа питања 

 

          



 
 

 Актив  васпитача-реализатора  Припремног предшколског програма  

 

 
Тридесет и пета седница Актива васпитача – реализатора Припремног 

предшколског  програма и посебних и специјализованих програма је одржана  

у просторијама вртића Невен. Седницу је пратио велики број чланова Актива, 

од који су неки васпитачи у статусу приправника. 

         Током седнице је разматран следећи 
 

ДНЕВНИ  РЕД 

 

1. Извештај о раду Актива у протеклој години 

2. Упутство за рад Актива током 2016∕2017. 

3. План  рада Актива за 2016/2017. 

4. Инклузивно образовање  као интегрални део редовних, посебних и 

специјализованих програма  

5.Васпитно-образовни  рад  у  припремним групама – актуелна питања 

(педагошка документација- вођење Књиге васпитно-образовног рада и 

документација о остваривању ПИС програма, портфолио - праћење и 

документовање дечјег развоја и напредовања, тема родитељског састанка, 

израда ИОП-а и друга питања) 

6.Развојни план за период 2016/2017. 

7. Лични план професионалног развоја 2016∕2017. 

 

Следи неколико фотографија са скупа. 



 
 

 Актив  васпитача-реализатора  Припремног предшколског програма  

 

 
 

         
 
 
 
  
 



 
 

 Актив  васпитача-реализатора  Припремног предшколског програма  

 

         Тридесет и шеста седница Актива васпитача – реализатора Припремног 

предшколског  програма и посебних и специјализованих програма је одржана  

у просторијама вртића Невен 29.новембра 2016. са почетком у 18 часова. 

Седницу је пратило око 96,13 % чланова Актива, а присуствовали су и 

чланови Тима за заштиту животне средине (екокоординатори).  

         Током седнице је разматран следећи 
 

ДНЕВНИ  РЕД 

1. Еколошке активности – креативна рециклажа 

2. Текућа питања 

-приказ активности у оквиру похађаног акредитованог програма  
Образовање за опстанак; 
-извештај са семинара у организацији GIZ-Impact-a. 

 

 
 

Задовољни након реализације  тематских целина 
(с лева на десно: В.Исаиловић, Ј.Јовановић,Б.Живановић, С.Живковић, 
Н.Тимотијевић,В.Илић, Д.Радовић-васптачи и Д.Живковић-сарадник) 



 
 

 Актив  васпитача-реализатора  Припремног предшколског програма  

 

          Тридесет и седма седница Актива васпитача – реализатора Припремног 

предшколског  програма и посебних и специјализованих програма је одржана  

у просторијама вртића Невен 12.јануара 2017. са почетком у 18 часова. 

Седницу је пратило око 81,62% чланова Актива. Састанак је, у одсуству  

Далиборке Живковић, сарадника-координатора у реализацији ППП и ПиСП, 

водила Слободанка Миладиновић,стручни сарадник – педагог. Састанку су 

присуствовале и  Татјана Ђурић, учитељ и књижевник и Марија Средојевић, 

психолог. 

         Током седнице је разматран следећи 
 

ДНЕВНИ  РЕД 
 

 

1.Од праживотиња до кућног љубимца, приказ пројекта васпитно-

образовног карактера на нивоу групе 

2.Представљање  активности у оквиру  пројекта  Корак по корак у знање о 

саобраћају 

3. Текућа питања 

-представљање дела Извештаја о прегледу Књиге васпитно-образовног 

рада васпитача у групама изван седишта Установе 

   



 
 

 Актив  васпитача-реализатора  Припремног предшколског програма  

 

 
 
 
 

    
 
 

Васпитачи, учитељ и књижевник, стручни сарадници....на заједничком задатку 
 

 
 

*** 
 
 

          Тридесет и осма седница Актива васпитача – реализатора Припремног 

предшколског  програма и посебних и специјализованих програма је одржана  

у просторијама вртића Невен 2.марта 2017. са почетком у 18 часова. Седницу 

је пратио велики број чланова Актива. Састанак је водила Далиборка 

Живковић, координатор у реализацији ППП.  

 

         Током седнице је разматран следећи 
 
 
 

ДНЕВНИ  РЕД 
 



 
 

 Актив  васпитача-реализатора  Припремног предшколског програма  

 

 

1. Приказ програма обуке Моја васпитна група је посебна 

2. Припрема васпитача и стручне службе за упис ученика у 1.разред 

3. Текућа питања 

 

                  

 
Радна атмосфера на седници Актива... 

 
 

*** 
 
 
               Тридесет и девета седница Актива васпитача – реализатора 
Припремног предшколског  програма и посебних и специјализованих 
програма је одржана  у просторијама вртића Невен , на другачији начин него 
што је уобичајено - у оквиру манифестације Ноћ музеја. Посета изложбе, која 
је резултат реализације пројекта ,,Корак по корак у  знање о саобраћају'', се 
вреднује као 2 сата стручног усавршавања на нивоу Установе и била је 
организована у неколико термина: 
-20.05.2017. од 18ºº до 21ºº часова; 
-22.05.2017. од 7ºº до 15ºº часова; 
-23.05.2017. од 7ºº до 15ºº часова; 
-24.05.2017. од 7ºº до 15ºº часова; 
-25.05.2017. од 7ºº до 20ºº часова. 



 
 

 Актив  васпитача-реализатора  Припремног предшколског програма  

 

            Четрдесета седница Актива васпитача – реализатора Припремног 

предшколског  програма и посебних и специјализованих програма је одржана  

у просторијама вртића Невен 14. септембра 2017. са почетком у 18 часова. 

Седницу је пратило око 89,36 % чланова Актива.  Састанак је водила 

Далиборка Живковић, сарадник-координатор у реализацији ППП и ПиСП.  

         Током седнице је разматран следећи 
 

ДНЕВНИ  РЕД 
 

 
1. Извештај о раду Актива у протеклој години 
 
2. Упутство и План рада  Актива током 2017∕2018. (излагање предавања, 
дискусија и анализа) 
 
3. Посебни и специјализовани програми као интегрални део васпитно-
образовног рада заснованог на принципима социјалне инклузије (излагање 
предавања, дискусија и анализа) 
 
4. Васпитно-образовни  рад  у  припремним групама – актуелна питања 
(педагошка документација - вођење Књиге васпитно-образовног рада и 
документација о остваривању ПИС програма, портфолио - праћење и 
документовање дечјег развоја и напредовања, тема родитељског састанка, 
израда ИПП/ИОП-а, план сарадње са породицом и школом и друга питања) 
 
5.Развојни план за период 2017/18. 
 
6. Лични план професионалног развоја 2017∕2018. 
 

3. Посебни и специјализовани програми као интегрални део васпитно-
образовног рада заснованог на принципима социјалне инклузије 



 
 

 Актив  васпитача-реализатора  Припремног предшколског програма  

 

 
Увод у нову радну годину, септембар 2017. 

  
 
 
 

*** 
 
 
 

 Четрдесет и прва  седница Актива васпитача – реализатора 
Припремног предшколског  програма и посебних и специјализованих 
програма је одржана  у просторијама вртића Невен 23. новембра 2017. са 
почетком у 18 часова. Седницу је пратило  87,37 % чланова Актива.  
Састанак је водила Далиборка Живковић, сарадник-координатор у 
реализацији ППП и ПиСП, а присуствовали су и стручни сарадници – Весна 
Радмановац – стручни сарадник за физичко васпитање, Драгана Дунђеровић 
– стручни сарадник дефектолог – логопед и Марија Средојевић – стручни 
сарадник психолог. 
         Током седнице је разматран следећи 
 



 
 

 Актив  васпитача-реализатора  Припремног предшколског програма  

 

ДНЕВНИ  РЕД 
 

 
1.Морални развој предшколске деце (излагање предавања, дискусија и 
анализа) 
2. Превенција деформитета код деце – прдставник локалне заједнице Иван 
Милођевић, Амбуланта Физио актив (излагање предавања, дискусија и 
анализа) 
3. Актуелна питања 
-праћење дечјег развоја и напредовања 
-у сусрет екстерном вредновању 
-увођење специјализованог програма Корак по корак у знање о саобраћају 
-реализација програма Дођите нам сви 
 
 
 

                          
 
 
 

                                    
 
 

Радна атмосфера на седници Актива... 
 
 
 
 



 
 

 Актив  васпитача-реализатора  Припремног предшколског програма  

 

 
 

            Четрдесет и друга седница Актива васпитача – реализатора 

Припремног предшколског  програма и посебних и специјализованих 

програма је одржана  у просторијама вртића Невен  01.02.2018. са почетком у 

18 часова. Седницу је пратило  82,47 % чланова Актива.  Састанак је водила 

Далиборка Живковић, сарадник-координатор у реализацији ППП и ПиСП, а 

присуствовали су и  представници Народног музеја – Маја Ћеранић,кустос и 

Наташа Миладиновић, архитекта.  

        На седници је разматран следећи 
 

ДНЕВНИ  РЕД 
 

1. Лазареве хаљине, приказ пројекта васпитно-образовног карактера 
реализованог у Установи (приказ, дискусија  и  анализа) 
2. Приказ књиге Књига за успут (приказ, дискусија и анализа) 
3. Актуелна питања 
 
 

 
 

*** 
 

            Четрдесет и трећа седница Актива васпитача – реализатора 
Припремног предшколског  програма и посебних и специјализованих 
програма је одржана  у просторијама вртића Невен  29.03.2018. са почетком у 
18 часова. Седницу је пратило  85,71 % чланова Актива.   
седници је разматран следећи 
 

ДНЕВНИ  РЕД 
 

1.Припрема васпитача и стручне службе за упис деце у први разред; 
2.Наставници као носиоци квалитетног бразовања за сву децу (приказ, 
дискусија  и  анализа); 
3.Атуелна питања 

 
 
 



 
 

 Актив  васпитача-реализатора  Припремног предшколског програма  

 
 
 
 

*** 
 

        Четрдесет и трећа седница Актива васпитача – реализатора Припремног 

предшколског  програма и посебних и специјализованих програма је одржана  

у просторијама вртића Невен  17.09.2018. са почетком у 18 часова. Седницу је 

пратило  88,85 % чланова Актива.  Састанак је водила Далиборка Живковић, 

сарадник-координатор у реализацији ППП и ПиСП.  

         За ову седницу је предложен следећи 
 

ДНЕВНИ  РЕД 
 

1. Извештај о раду Актива у протеклој години 

2. Упутство и План рада  Актива током 2018∕2019. 

3.  Васпитно-образовни  рад  у  припремним групама – актуелна питања 

(педагошка документација - вођење Књиге васпитно-образовног рада и 

документација о остваривању  различитих програма, портфолио - 

праћење и документовање дечјег развоја и напредовања, тема 

родитељског састанка, израда ИПП/ИОП-а, план сарадње са породицом 

и школом и друга питања) 

4. Развојни план за период 2018/19. 

5. Стручно усавршавање и лични план професионалног развоја 2018∕2019. 

6. Актуелна питања 
 
 

Стручна служба 

 
                                                       *** 
 
 
 
 



 
 

 Актив  васпитача-реализатора  Припремног предшколског програма  

 

         Четрдесет и четврта седница Актива васпитача – реализатора 

Припремног предшколског  програма и посебних и специјализованих 

програма је одржана  у просторијама вртића Невен  17.09.2018. са почетком у 

18 часова. Седницу је пратило  78,05 % чланова Актива.  Састанак је водила 

Далиборка Живковић, сарадник-координатор у реализацији ППП и ПиСП.  

         За ову седницу је предложен следећи 
 

ДНЕВНИ  РЕД 
 

 
 
1.Од камена до комјутера – подстицање графомоторичког развоја деце 
(излагање предавања, дискусија и анализа) 
 
2. Актуелна питања 
 
 

 
 
 
 
 *** 
Четрдесет  шеста седница Актива је одржана 5.фебруара 2019., са почетком у 
18°°часова у вртићу,,Невен''. Разматран је следећи дневни ред: 1.  Стварање 
слике о себи путем покрета (приказ, дискусија и анализа), 2. Актуелна 
питања. 
 
    Четрдесет седма седница Актива је одржана 12.марта 2019., са почетком у 
18°°часова у вртићу,,Невен''. Разматран је следећи дневни ред: 1.Припрема 



 
 

 Актив  васпитача-реализатора  Припремног предшколског програма  

 

васпитача и стручне службе за упис деце у први разред,2. Студијске посете 
Словенији и Бугарској (приказ, дискусија и анализа),3. 3. Актуелна питања. 
 


