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Табела: Распоред група у целодневном боравку 2019 19.8. 
    

вртићи   1-2 2-3 
1-
3 

2-
4 

укупн
о 
јасле 

мешов.попо
д 3-4 

3-
5,5 

3-
4,5 4-5 

4-
5,5 

4,5-
5,5 

4,5-
6,5 

5,5-
6,5 

укупн
о укупно 

Полетарац 

Бр.г. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 3 

Бр.д 0 0 0 0 0 0 26     29   28   0 83 83 

Радост 

Бр.г. 1 2 0 0 3 0                 0 3 

Бр.д 18 42 0 0 60 0                 0 60 

Снежана 

Бр.г. 0 0 0 0 0   1     1   1   2 5 5 

Бр.д 0 0 0 0 0   27     28   30   52 137 137 

Младост 

Бр.г. 1 1 1 0 3 2 2     2   1 0 2 9 12 

Бр.д 20 22 22 0 64 35 49     60   31 0 47 222 286 

Бамби 

Бр.г. 0 1 0 0 1   1     1 0 1 0 1 4 5 

Бр.д 0 16 0 0 16   23     27 0 21 0 25 96 112 

Слобода 

Бр.г. 1 1 0 0 2   1   1 1   2   2 7 9 

Бр.д 18 21 0 0 39   25   28 29   57   50 189 228 

Пчелица 

Бр.г. 1 1 0 0 2 2 2 0 0 2 0 1   1 8 10 

Бр.д 18 19 0 0 37 30 45 0 0 59 0 28   30 192 229 

Шврћа 

Бр.г. 0 0 0 0 0     2             2 2 

Бр.д 0 0 0 0 0     35             35 35 

Сунцокрет
и 

Бр.г. 0 0 0 0 0   1     1   1     3 3 

Бр.д 0 0 0 0 0   23     29   23     75 75 

Веверица 

Бр.г. 0 0 0 0 0   1       0 0 2 0 3 3 

Бр.д 0 0 0 0 0   26       0 0 35 0 61 61 

Ђурђевак 

Бр.г. 1 1 0 0 2   1 0   1   1   1 4 6 

Бр.д 18 22 0 0 40   23 0   28   28   28 107 147 

Бубамара 

Бр.г. 0 0 0 0 0       1       1   2 2 

Бр.д 0 0 0 0 0       24       22   46 46 



Пролеће 

Бр.г. 0 0 0 0 0   0   1 0 1     1 3 3 

Бр.д 0 0 0 0 0   0   21 0 29     23 73 73 

Бајка 

Бр.г. 2 2 0 0 4   2     2   1 0 2 7 11 

Бр.д 40 40 0 0 80   43     50   25 0 49 167 247 

Сунце 

Бр.г. 0 0 1 0 1   1     1 0 1   1 4 5 

Бр.д 0 0 22 0 22   26     28 0 26   27 107 129 

Милица 

Бр.г. 0 1 0 0 1   2               2 3 

Бр.д 0 16 0 0 16   52               52 68 

Маша 

Бр.г. 0 1 0 0 1   0     1   1   1 3 4 

Бр.д 0 20 0 0 20   0     29   30   25 84 104 

Меда 

Бр.г. 0 0 0 0 0   0 1 1 0 1 0 0 1 4 4 

Бр.д 0 0 0 0 0   0 28 25 0 28 0 0 22 103 103 

Прњавор Бр.г. 0 0 1 0 1   1 0     1   0   2 3 

  Бр.д 0 0 19 0 19   24 0     29   0   53 72 

  
Бр.г
. 7 11 3 0 21 4 17 3 4 14 3 12 3 15 75 96 

Укупно Бр.д 

13
2 

21
8 63 0 413 65 412 63 98 396 86 327 57 378 1882 2295 

 



Вртић Младост 
Четрдесеточасовна радна недеља-медицинска сестра- васпитач: Јасмина Арсеновић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-јасле, 
јасле-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-       

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у пројектима 
на нивоу групе, планирање, реализација и евалуација 
в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља- медицинска сестра- васпитач: Оливера Михаиловић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-јасле, 
јасле-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима- подтимЗДДНЗЗ   10   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   



Укључивање родитеља (радионице, учешће у пројектима 
на нивоу групе, планирање, реализација и евалуација 
в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-мењдицинска сестра- васпитач: Драгица Марковић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-јасле, 
јасле-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-самовредновање   30   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   0   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у пројектима 
на нивоу групе, планирање, реализација и евалуација 
в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-медицинска сестра - васпитач: Маријана Скорић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-јасле, 
јасле-вртић, отворена врата) 1 44   



Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-       

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у пројектима 
на нивоу групе, планирање, реализација и евалуација 
в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Мирјана Ширгић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-јасле, 
јасле-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-       

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у пројектима 
на нивоу групе, планирање, реализација и евалуација 
в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   



Четрдесеточасовна радна недеља- медицинска сестра- васпитач: Искра Бајић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-јасле, 
јасле-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-Хор   20   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у пројектима 
на нивоу групе, планирање, реализација и евалуација 
в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Мирјана Т.Васић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција jaсле-вртић, 
породица-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-Хор. Самовред,  ТЗДДНЗЗ   58   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   0   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   5   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у пројектима 
на нивоу групе, планирање, реализација и евалуација 
в.о. Рада   5   



Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   10   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   10   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Сања Самарџић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција jaсле-вртић, 
породица-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-Хор.    20   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у пројектима 
на нивоу групе, планирање, реализација и евалуација 
в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Нела Полић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-вртић, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       



Рад у тимовима-Хор. Самовред, Позоришне играрије, 
подтим за унапређење квалитета в.о. Рада, подтим 
ЗДДЗЗ   55   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   0   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   0   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у пројектима 
на нивоу групе, планирање, реализација и евалуација 
в.о. Рада   0   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   0   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   0   

руководилац објекта   33   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Мирјана Пантић Јанковић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-вртић, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-Тим за професионални развој   30   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у пројектима 
на нивоу групе, планирање, реализација и евалуација 
в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   10   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

    

    



Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Неда Јанковић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-вртић, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима- подтим ЗДДНЗЗ   10   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у пројектима 
на нивоу групе, планирање, реализација и евалуација 
в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Ивана Даничић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-вртић, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у пројектима 
на нивоу групе, планирање, реализација и евалуација 
в.о. Рада   20   



Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Гордана Стефановић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-вртић, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-позоришне играрије   20   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у пројектима 
на нивоу групе, планирање, реализација и евалуација 
в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Андријана Јеремић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-вртић, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   



Годишњи ниво       

Рад у тимовима   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у пројектима 
на нивоу групе, планирање, реализација и евалуација 
в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   10   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Дијана Делић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција вртић-школа 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима- карневал, Мала, мала матура   20   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у пројектима 
на нивоу групе, планирање, реализација и евалуација 
в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

 
    



Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Загорка Мркоњић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција вртић-школа 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима- карневал, Мала, мала матура, хор   40   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у пројектима 
на нивоу групе, планирање, реализација и евалуација 
в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   10   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   10   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Снежана Давидовић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-вртић, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   20   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у пројектима 
на нивоу групе, планирање, реализација и евалуација 
в.о. Рада   20   



Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач:Ђорђе Петровић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција jaсле-вртић, 
породица-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-позоришне играрије   20   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у пројектима 
на нивоу групе, планирање, реализација и евалуација 
в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   10   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   10   

Руководилац Актива-најмлађе групе   20   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Тијана Скорић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција jaсле-вртић, 
породица-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       



Рад у тимовима   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у пројектима 
на нивоу групе, планирање, реализација и евалуација 
в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Зорица Јокановић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-
вртић,вртић-школа,  отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-Мала, мала, матура, карневал   20   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у пројектима 
на нивоу групе, планирање, реализација и евалуација 
в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

    

    

    

    



    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Гордана Московљевић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-вртић, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у пројектима 
на нивоу групе, планирање, реализација и евалуација 
в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

  

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Сњежана Драгаш Мијаиловић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-јасле, 
јасле-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   



Укључивање родитеља (радионице, учешће у пројектима 
на нивоу групе, планирање, реализација и евалуација 
в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Јасмина Ћосић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-вртић, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-тим за инклузивно образовање   30   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   0   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у пројектима 
на нивоу групе, планирање, реализација и евалуација 
в.о. Рада   0   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   10   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   10   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу       

Руководилац на сеоском подручју   30   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Маја Панчић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-јасле, 
јасле-вртић, отворена врата) 1 44   



Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у пројектима 
на нивоу групе, планирање, реализација и евалуација 
в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Гордана Живановић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција вртић-школа, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима- мала, мала, матура, карневал   20   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у пројектима 
на нивоу групе, планирање, реализација и евалуација 
в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу       

Укупно   132   



Укупно на годишњем нивоу   1760   

        

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Љиљана Мићановић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција вртић-школа, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима, мала матура,подтим ЗДДЗЗ   20   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у пројектима 
на нивоу групе, планирање, реализација и евалуација 
в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Весна Лазаревић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција вртић-школа, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима- мала, мала матура, хор   30   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   0   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   



Укључивање родитеља (радионице, учешће у пројектима 
на нивоу групе, планирање, реализација и евалуација 
в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   18   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач:Горица Поповић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-хор, подтим ЗДДЗЗ   30   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у пројектима 
на нивоу групе, планирање, реализација и евалуација 
в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   10   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Вртић Бамби 
Четрдесеточасовна радна недеља- медицинска сестра- васпитач: Драгица Мијаиловић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-јасле, 
јасле-вртић, отворена врата) 1 44   



Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима- подтим ЗДДНЗЗ, Тим за подршку 
приправницима и менторима   30   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   0   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у пројектима 
на нивоу групе, планирање, реализација и евалуација 
в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу       

Укупно   132  

Укупно на годишњем нивоу   1760  

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Бранка Филиповић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-вртић, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   20   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у пројектима 
на нивоу групе, планирање, реализација и евалуација 
в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу       

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   



Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

        

        

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Мирослава Лазић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-јасле, 
јасле-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   20   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у пројектима 
на нивоу групе, планирање, реализација и евалуација 
в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу       

Укупно   132  

Укупно на годишњем нивоу   1760  

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Славица Живановић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција јасле-вртић, 
породица-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-подтим ЗДДЗЗ, подршка менторима и 
приправницима   30   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   



Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   5   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у пројектима 
на нивоу групе, планирање, реализација и евалуација 
в.о. Рада   5   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу       

    0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Биљана Ђуричић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција јасле-вртић, 
породица-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у пројектима 
на нивоу групе, планирање, реализација и евалуација 
в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   10   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Дејан Кнежевић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   



Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција вртић-школа, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-позоришне играрије, карневал   30   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   5   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у пројектима 
на нивоу групе, планирање, реализација и евалуација 
в.о. Рада   5   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   10   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу       

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   10   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Гордана Дамњановић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-вртић, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-подтим ЗДДЗЗ   10   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у пројектима 
на нивоу групе, планирање, реализација и евалуација 
в.о. Рада   20   



Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Јасмина Савић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција вртић-школа, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-позоришне играрије   20   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у пројектима 
на нивоу групе, планирање, реализација и евалуација 
в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Весна Јанковић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-самовредновање   30   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   



Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у пројектима 
на нивоу групе, планирање, реализација и евалуација 
в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   10   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Наташа Перишић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-самовредновање, карневал, мала, мала, 
матура   40   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   5   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у пројектима 
на нивоу групе, планирање, реализација и евалуација 
в.о. Рада   5   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   10   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу       

    0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   



Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Невенка Јокановић Урошевић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција вртић-школа, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-дечији хор, карневал, мала матура   40   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у пројектима 
на нивоу групе, планирање, реализација и евалуација 
в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   10   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   10   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу       

        

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Вртић Пролеће 
Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Данијела Стошић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција вртић-школа, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       



Рад у тимовима-Мала олимпијада, карневал, мала 
матура   40   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   5   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у пројектима 
на нивоу групе, планирање, реализација и евалуација 
в.о. Рада   5   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   10   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   10   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   10   

    0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Ирена Драгићевић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција вртић-школа, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-Тим за професионални развој, карневал, 
мала матура   50   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   5   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у пројектима 
на нивоу групе, планирање, реализација и евалуација 
в.о. Рада   5   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   10   



Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   10   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу       

    0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Зорица Станимировић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-вртић, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-подтим ЗДДЗЗ   10   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у пројектима 
на нивоу групе, планирање, реализација и евалуација 
в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу       

    0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Александра Видић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-вртић, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       



Рад у тимовима-тим за професиоални развој   30   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у пројектима 
на нивоу групе, планирање, реализација и евалуација 
в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   10   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Биљана Прстојевић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-самовредновање,  подтим ЗДДЗЗ   40   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   0   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у пројектима 
на нивоу групе, планирање, реализација и евалуација 
в.о. Рада   0   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   10   



Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   10   

Руководилац  објекта   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Бранкица Исаиловић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у пројектима 
на нивоу групе, планирање, реализација и евалуација 
в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

 

Вртић Полетарац 

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Оливера Павловић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција 
породица-вртић, јасле-вртић,отворена 
врата) 1 44   



Рад на опремању, структуирању и 
организацији материјала, играчака и 
средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће 
у пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању 
физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на 
нивоу објекта -размена знања, идеја са 
похађаних семинара, примера добре праксе   30   

        

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Биљана Катанић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција 
породица-вртић,,отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и 
организацији материјала, играчака и 
средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   20   

Укључивање родитеља (радионице, учешће 
у пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   



Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању 
физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на 
нивоу објекта -размена знања, идеја са 
похађаних семинара, примера добре праксе   20   

        

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Сања Перић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција 
породица-вртић, јасле-вртић,отворена 
врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и 
организацији материјала, играчака и 
средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-подтим ЗДДЗЗ   10   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће 
у пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању 
физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на 
нивоу објекта -размена знања, идеја са 
похађаних семинара, примера добре праксе   20   

        

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Слађана Џагић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција 
породица-вртић,,отворена врата) 1 44   



Рад на опремању, структуирању и 
организацији материјала, играчака и 
средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-подтим ЗДДЗЗ   10   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће 
у пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању 
физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на 
нивоу објекта -размена знања, идеја са 
похађаних семинара, примера добре праксе   20   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

        

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Биљана Гладовић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција 
породица-вртић,отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и 
организацији материјала, играчака и 
средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-,ТИО   30   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   0   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   8   

Укључивање родитеља (радионице, учешће 
у пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању 
физичког окружења   10   

Хоризонтална размена, презентација на 
нивоу објекта -размена знања, идеја са 
похађаних семинара, примера добре праксе   20   



Достављање фотографија и видео записа 
из објекта за фб страницу   10   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Илић Јелена 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција 
породица-вртић,отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и 
организацији материјала, играчака и 
средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   20   

Укључивање родитеља (радионице, учешће 
у пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању 
физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на 
нивоу објекта -размена знања, идеја са 
похађаних семинара, примера добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа 
из објекта за фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Вртић Радост 
Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Јасмина Пауновић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција 
породица-јасле, јасле-вртић,отворена 
врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и 
организацији материјала, играчака и 
средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       



Рад у тимовима-подтим ЗДДЗЗ   10   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће 
у пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању 
физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на 
нивоу објекта -размена знања, идеја са 
похађаних семинара, примера добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа 
из објекта за фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

        

Четрдесеточасовна радна недеља-медицинска сестра-васпитач: Маријана Колунџија 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција 
породица-јасле, јасле-вртић,отворена 
врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и 
организацији материјала, играчака и 
средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   20   

Укључивање родитеља (радионице, учешће 
у пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању 
физичког окружења   20   



Хоризонтална размена, презентација на 
нивоу објекта -размена знања, идеја са 
похађаних семинара, примера добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа 
из објекта за фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља- медицинска сестра-васпитач: Живана Лазаревић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција 
породица-јасле, јасле-вртић,отворена 
врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и 
организацији материјала, играчака и 
средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   20   

Укључивање родитеља (радионице, учешће 
у пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању 
физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на 
нивоу објекта -размена знања, идеја са 
похађаних семинара, примера добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа 
из објекта за фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

        

Четрдесеточасовна радна недеља-медицинска сестра-васпитач: Слађана Гајић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција 
породица-јасле, јасле-вртић,отворена 
врата) 1 44   



Рад на опремању, структуирању и 
организацији материјала, играчака и 
средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће 
у пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању 
физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на 
нивоу објекта -размена знања, идеја са 
похађаних семинара, примера добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа 
из објекта за фб страницу   10   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

        

    

Четрдесеточасовна радна недеља-медицинска сестра- васпитач: Марија Гавриловић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција 
породица-јасле, јасле-вртић,отворена 
врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и 
организацији материјала, играчака и 
средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   20   

Укључивање родитеља (радионице, учешће 
у пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   



Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању 
физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на 
нивоу објекта -размена знања, идеја са 
похађаних семинара, примера добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа 
из објекта за фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Драгана Нинковић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција 
породица-јасле, јасле-вртић,отворена 
врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и 
организацији материјала, играчака и 
средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-подтим ЗДДЗЗ   10   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће 
у пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању 
физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на 
нивоу објекта -размена знања, идеја са 
похађаних семинара, примера добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа 
из објекта за фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Вртић Снежана 
Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Вера Јанковић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   



Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција 
породица-вртић, јасле-вртић,отворена 
врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и 
организацији материјала, играчака и 
средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   20   

Укључивање родитеља (радионице, учешће 
у пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању 
физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на 
нивоу објекта -размена знања, идеја са 
похађаних семинара, примера добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа 
из објекта за фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Александра Нинковић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција 
породица-вртић, јасле-вртић,отворена 
врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и 
организацији материјала, играчака и 
средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-хор   20   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   



Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће 
у пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању 
физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на 
нивоу објекта -размена знања, идеја са 
похађаних семинара, примера добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа 
из објекта за фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Гордана Пузић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

руководилац објеката Полетарац, Радост, 
Снежана, Бамби, Меда, Милица и Маша 30 1320   

Припрема и вођење документације,  1 44   

Сарадња са родитељима  5 220   

Рад на опремању, структуирању и 
организацији простора и средстава за 
в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-мала матура, карневал, 
позоришне играрије, ТЗДНЗЗ, подтим за 
развој установе   58   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   10   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   20   

Укључивање родитеља (радионице, учешће 
у пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   0   

Хоризонтална размена и критичко 
преиспитивање и вредновање рада вртића 
на нивоу објекта и размена са колегама из 
других објеката-округли сто   0   

Достављање фотографија и видео записа 
из објекта за фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

    

    

    

    

    



Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Сара Марковић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција 
породица-вртић,отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и 
организацији материјала, играчака и 
средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   20   

Укључивање родитеља (радионице, учешће 
у пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању 
физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на 
нивоу објекта -размена знања, идеја са 
похађаних семинара, примера добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа 
из објекта за фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

        

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Габријела Црвенчанин 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција 
породица-вртић,отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и 
организацији материјала, играчака и 
средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   



Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   20   

Укључивање родитеља (радионице, учешће 
у пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању 
физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на 
нивоу објекта -размена знања, идеја са 
похађаних семинара, примера добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа 
из објекта за фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Снежана Павловић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција 
породица-вртић,,отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и 
организацији материјала, играчака и 
средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-ТИО тим   30   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   0   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   5   

Укључивање родитеља (радионице, учешће 
у пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   13   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању 
физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на 
нивоу објекта -размена знања, идеја са 
похађаних семинара, примера добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа 
из објекта за фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Милијана Митровић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   



Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција 
породица-вртић, јасле-вртић,отворена 
врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и 
организацији материјала, играчака и 
средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима- подтим ЗДДЗЗ, мала, мала 
матура, карневал   30   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   5   

Укључивање родитеља (радионице, учешће 
у пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   5   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању 
физичког окружења   10   

Хоризонтална размена, презентација на 
нивоу објекта -размена знања, идеја са 
похађаних семинара, примера добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа 
из објекта за фб страницу   10   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

        

        

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Мирјана Васић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција 
породица-вртић, вртић-школа,отворена 
врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и 
организацији материјала, играчака и 
средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-мала, мала матура,    10   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   



Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће 
у пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању 
физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на 
нивоу објекта -размена знања, идеја са 
похађаних семинара, примера добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа 
из објекта за фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Слађана Арсеновић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција 
породица-вртић, вртић-школа,отворена 
врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и 
организацији материјала, играчака и 
средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-мала, мала матура,    0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће 
у пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању 
физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на 
нивоу објекта -размена знања, идеја са 
похађаних семинара, примера добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа 
из објекта за фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   



Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Ивана Пауновић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција 
породица-вртић, вртић-школа,отворена 
врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и 
организацији материјала, играчака и 
средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-ТЗДДЗЗ, мала, мала 
матура, карневал   30   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће 
у пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању 
физичког окружења   15   

Хоризонтална размена, презентација на 
нивоу објекта -размена знања, идеја са 
похађаних семинара, примера добре праксе   15   

Достављање фотографија и видео записа 
из објекта за фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Наталија Васиљевић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција 
породица-вртић, јасле-вртић,отворена 
врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и 
организацији материјала, играчака и 
средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-мала, мала матура, 
карневал   20   



Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће 
у пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању 
физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на 
нивоу објекта -размена знања, идеја са 
похађаних семинара, примера добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа 
из објекта за фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Слађана Ђурић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција 
вртић-школа, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и 
организацији материјала, играчака и 
средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-мала матура, , позоришне 
играрије   40   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   0   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   8   

Укључивање родитеља (радионице, учешће 
у пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању 
физичког окружења   10   

Хоризонтална размена, презентација на 
нивоу објекта -размена знања, идеја са 
похађаних семинара, примера добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа 
из објекта за фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    



Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Милена Обрадовић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција 
породица- вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и 
организацији материјала, играчака и 
средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   20   

Укључивање родитеља (радионице, учешће 
у пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању 
физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на 
нивоу објекта -размена знања, идеја са 
похађаних семинара, примера добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа 
из објекта за фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач:Данијела Томић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција 
породица-вртић, вртић-ппп,  отворена 
врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и 
организацији материјала, играчака и 
средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-подтим ТЗДНЗЗ   10   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   



Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће 
у пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању 
физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на 
нивоу објекта -размена знања, идеја са 
похађаних семинара, примера добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа 
из објекта за фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Вртић Слобода 
Четрдесеточасовна радна недеља- медицинска сестра-васпитач: Марија Винчић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-
јасле, јасле-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-       

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

Четрдесеточасовна радна недеља- медицинска сестра -васпитач: Драгана Пајић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   



Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-
јасле, јасле-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-       

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Марина Гаврић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-
јасле, јасле-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-  подтим ЗДНЗЗ   10   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   20   



Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Мара Нинковић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-
јасле, јасле-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-       

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

        

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач:Татјана Јовичић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција вртић-
школа, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       



Рад у тимовима-мала матура, карневал, подтим 
ЗДДЗЗ, ТИО тим   50   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   0   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   0   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   0   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   0   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   0   

руководилац објекта   38   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

        

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Љиљана Илић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција вртић-
школа, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-мала матура, карневал   20   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    



Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач:Данијела Недић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција вртић-
школа, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-мала матура, карневал, подршка 
менторима и приправницима   20   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Александра Рајак 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција јасле-
вртић, породица-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   



Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Љиљана Стефановић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција јасле-
вртић, породица-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво   0   

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   



Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Радмила Бабић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-
вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Биљана Јовановић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-
вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   



Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу   10   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Јованка Петровић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-
вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Тања Крстић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   



Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-
вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач:Марина Гајић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима- подршка менторима и 
приправницима   20   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   20   



Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Тања Милетић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Љиљана Рељић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   



Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   20   

руководилац актива 4-5.5   20   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Снежана Цветковић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

        

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Бојана Мраовић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   



Сарадња са родитељима ( отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

        

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Ирена Пауновић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-тим за професионални развој-
координатор, мала, мала, матура, карневал   60   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   0   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   5   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   5   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   8   



Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   10   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач:Вера Новаковић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-мала, мала, матура, карневал   20   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Гордана Нинковић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-
вртић, вртић-школа, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       



Рад у тимовима-мала матура, карневал, подтим 
ЗДНЗЗ   30   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   10   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Тања Радовановић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-
вртић, вртић-школа, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-мала матура, карневал,    20   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   



Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Драгана Драшковић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-
вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-тим за професионални развој-
координатор   50   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   5   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   5   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   10   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   10   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

        

        

    

Вртић Сунце 
Четрдесеточасовна радна недеља-медицинска сестра-васпитач: Велинка Живковић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-
јасле, јасле-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   



Годишњи ниво       

Рад у тимовима- подтим ЗДНЗЗ   10   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

Четрдесеточасовна радна недеља- м,едицинска сестра- васпитач: Бранка Мирковић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-
јасле, јасле-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   



Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Зорица Ђуркић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција јасле-
вртић, породица-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-мала, мала, матура, карневал   30   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу       

Укупно   162   

Укупно на годишњем нивоу   1790   

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Александра Савић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција јасле-
вртић, породица-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   



Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Злата Стојићевић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (породица-
вртић,отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-самовредновање,  подтим 
ЗДНЗЗ   30   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   10   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Вишња Јовановић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   



Сарадња са родитељима (породица-
вртић,отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Сандра Поповић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (породица-вртић, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-хор   20   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   20   



Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Јозефа Јакшић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (породица-вртић, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-хор   20   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Наташа Илић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима- подтим ДДНЗЗ, мала, мала, 
матура, карневал   30   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   0   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   



Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   3   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   5   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   10   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   10   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу   10   

организација рада у објекту   20   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Ајша Милетић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-хор, мала, мала, матура, 
карневал   30   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   10   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

        

        

        

        

        



Вртић Пчелица       

        

Четрдесеточасовна радна недеља- медицинска сестра: Биљана Вујић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-
јасле, јасле-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

        

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Наташа Мијатовић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-
јасле, јасле-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   



Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

        

Четрдесеточасовна радна недеља-медицинска сестра-васпитач: Драгана Поповић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-
јасле, јасле-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

        



Четрдесеточасовна радна недеља-медицинска сестра-васпитач: Снежана Јекић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-
јасле, јасле-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

        

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Славица Маринковић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транѕиција јасле-
вртић, породица-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво-   0   

Рад у тимовима-подтим ЗДНЗЗ   10   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   



Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Светлана Илић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (вртић-школа, отворена 
врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

        

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Слађана Миленковић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-
вртић, отворена врата) 1 44   



Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу       

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

        

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Драгана Гашић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција јасле-
вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима- Тим за подршку инклузији   30   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   0   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   10   



Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   18   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

        

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Надица Цветковић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

        

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Весна Тутуновић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   



Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-фолклорна почетница   20   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

        

        

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Јасна Станковић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-мала, мала, матура, карневал   20   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   



Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Маријана Ивановић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима- подтим ЗДНЗЗ.мала, мала, 
матура, карневал   25   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   0   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   10   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   10   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу       

организација рада у објекту   23   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Зора Ћирић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција јасле-
вртић, породица-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-тим за подршку менторима и 
приправницима   20   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   



Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

        

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Миланка Гачевић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција јасле-
вртић, породица-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу       

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

    



Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Александар Бирманчевић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-
вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-позоришне играрије, мала 
олимпијада   30   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   10   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

        

        

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Ивана Гишић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-
вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   



Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу   10   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

        

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Данијела Тешић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција јасле-
вртић,породица-вртић,  отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

        

        



Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Гордана Ивановић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-
вртић,  отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач:  Оливера Јовановић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-
јасле, јасле-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   



Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Снежана Кнежевић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица--
вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

        

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Владимир Рабреновић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   



Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција вртић-
школа, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима, мала матура, карневал, подтим 
ЗДДЗЗ   25   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   0   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   3   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   10   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   20   

руководилац објекта   20   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Биљана Радовановић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-
вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима- подтим ЗДДЗЗ   10   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   



Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач:Гордана Јовановић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-
вртић,, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач:Јелена Поповић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, 
групни, проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-
вртић,вртић-школа отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   



Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-тим за професионални развој-
координатор унутар установе,мала матура, 
карневал,   50   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   0   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са 
принципима професије, учешће у 
манифестацијама у локалној заједници   8   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, 
реализација и евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког 
окружења   10   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 
објекта -размена знања, идеја са похађаних 
семинара, примера добре праксе   10   

Достављање фотографија и видео записа из 
објекта за фб страницу       

    0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

Вртић Веверица 
Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Оливера Марковић Петровић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција јасле-вртић, 
породица-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-хор   20   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   



Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

        

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Марица Вулетић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција  породица-
вртић, вртић'школа, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-  подтим ЗДНЗЗ   10   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

        

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач:Александра Ђуричић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција вртић-школа, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-мала матура, карневал, тим за 
професионални развој   50   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   



Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   5   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   5   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   10   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   10   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Светлана Заблећански 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-вртић, 
вртић-школа, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

        

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Филип Мићановић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција 
породица'вртић,вртић-школа, отворена врата) 1 44   



Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-мала матура, карневал,   20   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

 

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Влада Петковски 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-вртић, 
вртић-школа, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-мала матура, карневал,  
самовредновање,подтим ЗДНЗЗ, мала олимпијада   60   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   0   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   5   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   5   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   3   



Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   15   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

        

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Маја Јоцић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-вртић, 
вртић-школа, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Снежана Тршић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-вртић, 
вртић-школа, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима- подтим ЗДДЗЗ   10   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   



Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   10   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

 
Вртић Шврћа 

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Милица Арсеновић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-вртић, 
вртић-школа, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима- подтим ЗДНЗЗ   10   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   10   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

руководилац објекта   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    



Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Јасмина Петровић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-вртић, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-    0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Весна Остојић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-вртић, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-самовредновање   30   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   10   



Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   10   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Јелена Мијалчић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција вртић-школа, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-мала матура, карневал, подтим ТЗДЗЗ   20   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   0   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   18   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   10   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

вртић Ђурђевак 
Четрдесеточасовна радна недеља- медицинска сестра- васпитач: Данијела Давидовић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-јасле, 
јасле-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   



Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-       

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   30   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

        

Четрдесеточасовна радна недеља- медицинска сестра-васпитач: Вера Ђукановић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-јасле, 
јасле-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-       

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   30   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    



Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Иван Савковић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција вртић-школа, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-мала матура, карневал, позоришне 
играрије, мала олимпијада, хор   48   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   0   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   5   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   5   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   10   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   10   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   10   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља- медицинска сестра-васпитач:Србијанка Коларић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-јасле, 
јасле-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   20   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   10   



Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

        

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Оливера Петровић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-
вртић,вртић-школа, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-подтим ЗДНЗЗ   10   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   0   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   18   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

руководилац објекта   20   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Светлана Јовичић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-вртић, 
вртић-школа, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   



Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Драган Јанковић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција јасле-вртић, 
породица-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-позоришне играрије, ТЗДНЗЗ   38   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   0   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   10   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

        

        

    

        



Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Зорица Перић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција јасле-вртић, 
породица-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-тим за професионални развој   30   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   0   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   18   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

        

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Љиљана Лазаревић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција вртић-школа, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-мала матура, карневал,  подтим 
ЗДДЗЗ   30   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   0   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   



Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   8   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   10   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   10   

Руководилац објекта   20   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Марија Крстић Пајић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-вртић, 
вртић-предшколско, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-тим за подршку инклузији,    30   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   5   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   5   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   10   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   10   

Руководилац актива мешовитих група   20   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

        

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Љиљана Поповић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-вртић, 
вртић-предшколско, отворена врата) 1 44   



Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима- подтим ТЗДДЗЗ   10   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Олга Вуковић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-јасле, 
јасле-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   



Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Јелена Живковић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-вртић, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Катарина Чумић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-вртић, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   



Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Вртић Бубамара 
    

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Силвија Кикановић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-вртић, 
вртић-школа, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима- подтим ЗДНЗЗ, подтим за 
унапређивање квалитета в.о.рада и развој установе, 
карневал, мала матура, хор   50   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   0   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   5   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   5   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   5   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   5   

Руководилац објекта   18   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

    



Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Стеван Маринковић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-вртић, 
вртић-школа, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-позоришне играрије, карневал   28   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   0   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Ђорђе Дамњановић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-вртић, 
вртић-школа, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима- карневал, мала матура, позоришне 
играрије, хор   30   



Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   10   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   10   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   10   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

        

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Светлана Ристивојевић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-вртић, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-подтим ЗДДЗЗ   10   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    



Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Јелена Савић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-вртић, 
вртић-школа, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-, карневал, мала матура, тим за 
подршку инклузији, позоришне играрије   53   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   0   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   5   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   5   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   5   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   10   

Руководилац актива ППП   10   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

вртић Сунцокрети 
Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Валентина Петровић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-вртић, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   



Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Марија Јевтић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-вртић, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач:Славица Петровић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-
вртић,вртић-предшколско,  отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       



Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

        

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач:Наташа Степановић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-
вртић,вртић-предшколско,  отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

    



Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Светлана Николић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-вртић, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима- подтим ЗДНЗЗ   10   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   10   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Руководилац објекта   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Драгана Реновчевић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-вртић, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   



Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Драгица Бабић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-
вртић,вртић-школа отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-карневал, мала матура,    20   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   10   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   10   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

        

        



Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Станица Јокановић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-
вртић,вртић-школа, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-карневал, мала матура, подтим ЗДДЗЗ   30   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   10   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Драгица Николић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-вртић, 
вртић-школа, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-карневал, мала матура   20   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   



Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

 
вртић Бајка 

Четрдесеточасовна радна недеља-медицинска сесртра-васпитач: Анета Милић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-јасле, 
јасле-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    



Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Ивана Мишић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-јасле, 
јасле-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   0   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   0   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   10   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   18   

руководилац актива    20   

председник удружења мед.сестара   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља- медицинска сестра-васпитач: Верица Срећковић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-јасле, 
јасле-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       



Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Јована Марковић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-јасле, 
јасле-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   



Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-медицинска сестра-васпитач: Драгана Панић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-јасле, 
јасле-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Данијела Радовановић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-вртић, 
вртић-школа, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-мала, мала матура, карневал   20   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   



Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Оливера Цвејић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима (транзиција породица-вртић,  
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    



Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Наташа Богдановић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-вртић, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-тим за инклузивно образовање   30   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   0   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   8   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Лидија Митровић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-
вртић,вртић-школа, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-мала, мала матура, карневал, хор   40   



Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   5   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   5   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   10   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Јелена Макевић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-
вртић,јасле-вртић отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-  подтим ЗДНЗЗ, тим за безбедност   25   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   5   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   10   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   10   

руководилац објекта   20   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    



Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Ана Игњатовић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-
вртић,јасле-вртић,  отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Маја Петровић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-
вртић,јасле-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-ТЗДНЗЗ-подтим   10   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   



Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач:Јелена Павловић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-вртић,  
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-хор   20   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

    

    

    

    



Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Тања Радуловић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-вртић, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач:Мира Пантић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-вртић, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   



Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Љиљана Перић Грујић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-вртић, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   10   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

    

    

    

    

    



Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Наталија Ковачевић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-јасле, 
јасле-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Јасмина Цвејић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-јасле, 
јасле-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   



Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Далиборка Ђурић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-вртић, 
вртић-школа,  отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-мала, мала матура, карневал   20   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

    

    

    

    



Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Ања Драгутиновић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-вртић, 
вртић-школа, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-мала, мала матура, карневал, подтим 
ЗДДЗЗ   25   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   5   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   5   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   5   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

руководилац објекта   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Снежана Алимпић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-вртић, 
јасле-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-подтим ЗДНЗЗ   10   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   



Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-медицинска сестра-васпитач: Муша Шестић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-јасле, 
јасле-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

        

    

вртић Меда 
Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Марија Васић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   



Сарадња са родитељима ( транзиција породица-вртић, 
јасле-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

        

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач:Зорица Џиновић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-јасле, 
јасле-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   



Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

        

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Биљана Благојевић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-вртић, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима- подтим ЗДНЗЗ, тим за подршку 
инклузији   38   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   0   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   5   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   5   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   10   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   10   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач:Маријана Мијаиловић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-вртић, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-подтим ЗДДЗЗ   10   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   



Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Мирсада Илић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-вртић, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-тим за професионални развој   38   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   0   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   5   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   5   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

        

        

    

    

    



Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач:Драгана Јеремић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-вртић, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

        

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Јелена Јоксимовић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-вртић, 
вртић-школа, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-ТЗДНЗЗ, мала матура, карневал   38   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   0   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   



Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   10   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Зденка Илић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-вртић, 
вртић-школа, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-самовредновање, мала матура, 
карневал, хор   50   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   5   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   5   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   10   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   10   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

        

ВРТИЋ МИЛИЦА       
        

Четрдесеточасовна радна недеља- медицинска сестра-васпитач: Марија Вујић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   



Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-јасле, 
јасле-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   10   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Наташа Петковски 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-јасле, 
јасле-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима- подтим ЗДНЗЗ   10   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   



Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Драгана Максић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-јасле, 
јасле-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима- подтим ЗДНЗЗ   10   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Слађана Калајџић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-вртић, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   



Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Сања Тадић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица--
вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

    

 

    

    

    



Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач:Гордана Ристичевић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-јасле, 
јасле-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

вртић „Маша“ 
Четрдесеточасовна радна недеља-медицинска сестра- васпитач:Сузана Мраковић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-јасле, 
јасле-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   



Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља- медицинска сестра-васпитач:Мирјана Винчић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-јасле, 
јасле-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   



Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач:Венера Андрић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-јасле, 
јасле-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач:Марија Вујковић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-јасле, 
јасле-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-мала, мала матура, карневал   0   



Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач:Маријана Крстић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-јасле, 
јасле-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

    

    



Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач:Марија  Петровић Милутиновић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-вртић, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-тим за професионални развој   28   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   0   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Бојана Матић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породицавртић, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима- подтим ЗДНЗЗ   10   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   20   



Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Данијела Бојић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-вртић, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-мала, мала матура, карневал   20   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

  

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Љиљана Ераковић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-вртић, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       



Рад у тимовима- хор, подтим ЗДНЗЗ   30   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   5   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   5   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   10   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   10   

Руководилац објекта   20   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

вртић „Колибри“ 
Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Драга Ловчевић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-јасле, 
јасле-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

    



    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Бојана Недић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-јасле, 
јасле-вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   10   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Славица Игњатовић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-вртић, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   



Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Катарина Петровић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-вртић, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-подтим ЗДДЗЗ   10   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   



Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач:Марица Ђурковић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица--
вртић, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   0   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   20   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   30   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Бранка Алановић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-вртић, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-   28   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   0   

Професионални развој у Установи   24   



Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Мирјана Драгишић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-вртић, 
вртић-школа, отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима- мала, мала матура, карневал, подтим 
ЗДНЗЗ   30   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   0   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   5   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   5   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   18   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   10   

Руководилац објекта   20   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

    



Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Радосна Калабић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-
вртић,вртић-школа,  отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима-мала, мала матура, карневал   20   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   10   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   10   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за 
фб страницу   0   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

  

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Немања Радић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 30 1320   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 5 220   

Сарадња са родитељима ( транзиција породица-вртић, 
отворена врата) 1 44   

Рад на опремању, структуирању и организацији 
материјала, играчака и средстава за в.о.рад 1 44   

Укупно 37 1628   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима- подтим ЗДНЗЗ   10   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе   8   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   



Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној 
заједници   5   

Укључивање родитеља (радионице, учешће у 
пројектима на нивоу групе, планирање, реализација и 
евалуација в.о. Рада   5   

Хоризонтална размена између 2 или више вртића-
анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу објекта -
размена знања, идеја са похађаних семинара, примера 
добре праксе   20   

Руководилац објекта   20   

Укупно   132   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

сеоско подручје 

Четрдесеточасовна радна недеља 

васпитач: Марија Радовановић-Касарске Ливаде 
Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 20 880   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 8 352   

Рад са родитељима (разговори, информисање, подршка, 
посета насељима, подршка деци и родитељима из 
осетљивих група) 3 132   

Сарадња са основном школом и локалном заједницом 
(транзиција породица-вртић, вртић-школа, активности које 
доприносе повећању обухвата деце и доступности програма) 2 88   

Рад на опремању, структуирању и организацији материјала, 
играчака и средстава за в.о.рад 2 88   

Укупно 35 1540   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима и радним групама… „Мала, мала, 
матура,тим за професионални развој,    54   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе (Кренимо са 
три...)   72   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Акције у локалној заједници на промоцији права детета   10   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној заједници   10   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за фб 
страницу   0   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког окружења   10   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу неколико 
ППП група-размена знања, идеја са похађаних семинара, 
примера добре праксе   20   

Укупно   220   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

    

    

    



    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Тања Тадић-Петковица/Слепчевић 
Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 20 880   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 8 352   

Рад са родитељима (разговори, информисање, подршка, 
посета насељима, подршка деци и родитељима из 
осетљивих група) 3 132   

Сарадња са основном школом и локалном заједницом 
(транзиција породица-вртић, вртић-школа, активности које 
доприносе повећању обухвата деце и доступности програма) 2 88   

Рад на опремању, структуирању и организацији материјала, 
играчака и средстава за в.о.рад 2 88   

Укупно 35 1540   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима и радним групама… „Мала, мала, матура   20   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе (Кренимо са 
три...)   72   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Акције у локалној заједници на промоцији права детета   10   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној заједници   14   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за фб 
страницу   0   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког окружења   30   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу неколико 
ППП група-размена знања, идеја са похађаних семинара, 
примера добре праксе   30   

Укупно   220   

Укупно на годишњем нивоу   1760   
    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Јелена Вељковић-Рибари 
Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 20 880   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 8 352   

Рад са родитељима (разговори, информисање, подршка, 
посета насељима, подршка деци и родитељима из 
осетљивих група) 3 132   

Сарадња са основном школом и локалном заједницом 
(транзиција породица-вртић, вртић-школа, активности које 
доприносе повећању обухвата деце и доступности програма) 2 88   

Рад на опремању, структуирању и организацији материјала, 
играчака и средстава за в.о.рад 2 88   

Укупно 35 1540   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима и радним групама… „Мала, мала, матура, 
Тим за подршку менторима и приправницима   40   



Ангажовање у  програмима из ГП Установе (Кренимо са 
три...)   72   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Акције у локалној заједници на промоцији права детета   10   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној заједници   14   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за фб 
страницу   0   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу неколико 
ППП група-размена знања, идеја са похађаних семинара, 
примера добре праксе   20   

Укупно   220   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Драгана Јанковић-Штитар 
Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 20 880   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 8 352   

Рад са родитељима (разговори, информисање, подршка, 
посета насељима, подршка деци и родитељима из 
осетљивих група) 3 132   

Сарадња са основном школом и локалном заједницом 
(транзиција породица-вртић, вртић-школа, активности које 
доприносе повећању обухвата деце и доступности програма) 2 88   

Рад на опремању, структуирању и организацији материјала, 
играчака и средстава за в.о.рад 2 88   

Укупно 35 1540   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима и радним групама… „Мала, мала, матура, 
Карневал ,   40   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе (Кренимо са 
три...)   72   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Акције у локалној заједници на промоцији права детета   10   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној заједници   14   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за фб 
страницу   0   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу неколико 
ППП група-размена знања, идеја са похађаних семинара, 
примера добре праксе   20   

Укупно   220   

Укупно на годишњем нивоу   1760   



Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Снежана Лукић-Змињак 
Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 20 880   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 8 352   

Рад са родитељима (разговори, информисање, подршка, 
посета насељима, подршка деци и родитељима из 
осетљивих група) 3 132   

Сарадња са основном школом и локалном заједницом 
(транзиција породица-вртић, вртић-школа, активности које 
доприносе повећању обухвата деце и доступности програма) 2 88   

Рад на опремању, структуирању и организацији материјала, 
играчака и средстава за в.о.рад 2 88   

Укупно 35 1540   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима и радним групама… „Мала, мала, матура, 
Карневал ,   40   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе (Кренимо са 
три...)   72   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Акције у локалној заједници на промоцији права детета   10   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној заједници   14   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за фб 
страницу   0   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу неколико 
ППП група-размена знања, идеја са похађаних семинара, 
примера добре праксе   20   

Укупно   220   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Биљана Ивановић-Петловача 
Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 20 880   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 8 352   

Рад са родитељима (разговори, информисање, подршка, 
посета насељима, подршка деци и родитељима из 
осетљивих група) 3 132   

Сарадња са основном школом и локалном заједницом 
(транзиција породица-вртић, вртић-школа, активности које 
доприносе повећању обухвата деце и доступности програма) 2 88   

Рад на опремању, структуирању и организацији материјала, 
играчака и средстава за в.о.рад 2 88   

Укупно 35 1540   

Годишњи ниво       



Рад у тимовима и радним групама… „Мала, мала, матура, 
Карневал ,   40   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе (Кренимо са 
три...)   72   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Акције у локалној заједници на промоцији права детета   10   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној заједници   14   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за фб 
страницу   0   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу неколико 
ППП група-размена знања, идеја са похађаних семинара, 
примера добре праксе   20   

Укупно   220   

Укупно на годишњем нивоу   1760   
    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Биљана Тирнанић-Липолист 
Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 20 880   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 8 352   

Рад са родитељима (разговори, информисање, подршка, 
посета насељима, подршка деци и родитељима из 
осетљивих група) 3 132   

Сарадња са основном школом и локалном заједницом 
(транзиција породица-вртић, вртић-школа, активности које 
доприносе повећању обухвата деце и доступности програма) 2 88   

Рад на опремању, структуирању и организацији материјала, 
играчака и средстава за в.о.рад 2 88   

Укупно 35 1540   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима и радним групама… „Мала, мала, матура, 
Карневал ,   40   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе (Кренимо са 
три...)   72   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Акције у локалној заједници на промоцији права детета   10   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној заједници   14   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за фб 
страницу   0   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу неколико 
ППП група-размена знања, идеја са похађаних семинара, 
примера добре праксе   20   

Укупно   220   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

    



Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Јасмина Шашић-Бела Река 
Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 20 880   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 8 352   

Рад са родитељима (разговори, информисање, подршка, 
посета насељима, подршка деци и родитељима из 
осетљивих група) 3 132   

Сарадња са основном школом и локалном заједницом 
(транзиција породица-вртић, вртић-школа, активности које 
доприносе повећању обухвата деце и доступности програма) 2 88   

Рад на опремању, структуирању и организацији материјала, 
играчака и средстава за в.о.рад 2 88   

Укупно 35 1540   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима и радним групама… „Мала, мала, матура,    20   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе (Кренимо са 
три...)   72   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Акције у локалној заједници на промоцији права детета   10   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној заједници   14   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за фб 
страницу   0   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког окружења   30   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу неколико 
ППП група-размена знања, идеја са похађаних семинара, 
примера добре праксе   30   

Укупно   220   

Укупно на годишњем нивоу   1760   
    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Борис Швелх-Мачвански 
Причиновић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 20 880   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 8 352   

Рад са родитељима (разговори, информисање, подршка, 
посета насељима, подршка деци и родитељима из 
осетљивих група) 3 132   

Сарадња са основном школом и локалном заједницом 
(транзиција породица-вртић, вртић-школа, активности које 
доприносе повећању обухвата деце и доступности програма) 2 88   

Рад на опремању, структуирању и организацији материјала, 
играчака и средстава за в.о.рад 2 88   

Укупно 35 1540   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима и радним групама… „Мала, мала, матура   20   



Ангажовање у  програмима из ГП Установе (Кренимо са 
три...)   72   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Акције у локалној заједници на промоцији права детета   10   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној заједници   14   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за фб 
страницу   0   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког окружења   30   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу неколико 
ППП група-размена знања, идеја са похађаних семинара, 
примера добре праксе   30   

Укупно   220   

Укупно на годишњем нивоу   1760   
    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Јелена Гавриловић-Дуваниште 
Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 20 880   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 8 352   

Рад са родитељима (разговори, информисање, подршка, 
посета насељима, подршка деци и родитељима из 
осетљивих група) 3 132   

Сарадња са основном школом и локалном заједницом 
(транзиција породица-вртић, вртић-школа, активности које 
доприносе повећању обухвата деце и доступности програма) 2 88   

Рад на опремању, структуирању и организацији материјала, 
играчака и средстава за в.о.рад 2 88   

Укупно 35 1540   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима и радним групама… „Мала, мала, матура, 
Карневал ,   40   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе (Кренимо са 
три...)   72   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Акције у локалној заједници на промоцији права детета   10   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној заједници   14   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за фб 
страницу   0   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу неколико 
ППП група-размена знања, идеја са похађаних семинара, 
примера добре праксе   20   

Укупно   220   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

    



Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Маријана Чачић Ковачевић-
Табановић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 20 880   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 8 352   

Рад са родитељима (разговори, информисање, подршка, 
посета насељима, подршка деци и родитељима из 
осетљивих група) 3 132   

Сарадња са основном школом и локалном заједницом 
(транзиција породица-вртић, вртић-школа, активности које 
доприносе повећању обухвата деце и доступности програма) 2 88   

Рад на опремању, структуирању и организацији материјала, 
играчака и средстава за в.о.рад 2 88   

Укупно 35 1540   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима и радним групама… „Мала, мала, матура   20   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе (Кренимо са 
три...)   72   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Акције у локалној заједници на промоцији права детета   10   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној заједници   14   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за фб 
страницу   0   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког окружења   30   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу неколико 
ППП група-размена знања, идеја са похађаних семинара, 
примера добре праксе   30   

Укупно   220   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Слађана Николић- Накучани 
Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 20 880   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 8 352   

Рад са родитељима (разговори, информисање, подршка, 
посета насељима, подршка деци и родитељима из 
осетљивих група) 3 132   

Сарадња са основном школом и локалном заједницом 
(транзиција породица-вртић, вртић-школа, активности које 
доприносе повећању обухвата деце и доступности програма) 2 88   

Рад на опремању, структуирању и организацији материјала, 
играчака и средстава за в.о.рад 2 88   

Укупно 35 1540   

Годишњи ниво       



Рад у тимовима и радним групама… „Мала, мала, матура, 
Карневал ,    40   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе (Кренимо са 
три...)   72   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Акције у локалној заједници на промоцији права детета   10   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној заједници   14   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за фб 
страницу   0   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу неколико 
ППП група-размена знања, идеја са похађаних семинара, 
примера добре праксе   20   

Укупно   220   

Укупно на годишњем нивоу   1760   
    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Оливера Рољић-Шеварице 
Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 20 880   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 8 352   

Рад са родитељима (разговори, информисање, подршка, 
посета насељима, подршка деци и родитељима из 
осетљивих група) 3 132   

Сарадња са основном школом и локалном заједницом 
(транзиција породица-вртић, вртић-школа, активности које 
доприносе повећању обухвата деце и доступности програма) 2 88   

Рад на опремању, структуирању и организацији материјала, 
играчака и средстава за в.о.рад 2 88   

Укупно 35 1540   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима и радним групама… „Мала, мала, матура   20   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе (Кренимо са 
три...)   72   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Акције у локалној заједници на промоцији права детета   10   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној заједници   14   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за фб 
страницу   0   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког окружења   30   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу неколико 
ППП група-размена знања, идеја са похађаних семинара, 
примера добре праксе   30   

Укупно   220   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    



 

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач:Зоран Петровић-Дреновац 
Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 20 880   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 8 352   

Рад са родитељима (разговори, информисање, подршка, 
посета насељима, подршка деци и родитељима из 
осетљивих група) 3 132   

Сарадња са основном школом и локалном заједницом 
(транзиција породица-вртић, вртић-школа, активности које 
доприносе повећању обухвата деце и доступности програма) 2 88   

Рад на опремању, структуирању и организацији материјала, 
играчака и средстава за в.о.рад 2 88   

Укупно 35 1540   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима и радним групама… „Мала, мала, матура, 
Мала олимпијада, Позоришне играрије   54   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе (Кренимо са 
три...)   72   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Акције у локалној заједници на промоцији права детета   10   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној заједници   10   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за фб 
страницу   0   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког окружења   10   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу неколико 
ППП група-размена знања, идеја са похађаних семинара, 
примера добре праксе   20   

Укупно   220   

Укупно на годишњем нивоу   1760   
    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Марија Бурсаћ-Богосавац 
Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 20 880   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 8 352   

Рад са родитељима (разговори, информисање, подршка, 
посета насељима, подршка деци и родитељима из 
осетљивих група) 3 132   

Сарадња са основном школом и локалном заједницом 
(транзиција породица-вртић, вртић-школа, активности које 
доприносе повећању обухвата деце и доступности програма) 2 88   

Рад на опремању, структуирању и организацији материјала, 
играчака и средстава за в.о.рад 2 88   

Укупно 35 1540   

Годишњи ниво       



Рад у тимовима и радним групама… „Мала, мала, матура, 
Карневал    40   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе (Кренимо са 
три...)   72   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Акције у локалној заједници на промоцији права детета   10   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној заједници   14   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за фб 
страницу   0   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу неколико 
ППП група-размена знања, идеја са похађаних семинара, 
примера добре праксе   20   

Укупно   220   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач:Радмила Марковић-
Добрић/Цуљковић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 20 880   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 8 352   

Рад са родитељима (разговори, информисање, подршка, 
посета насељима, подршка деци и родитељима из 
осетљивих група) 3 132   

Сарадња са основном школом и локалном заједницом 
(транзиција породица-вртић, вртић-школа, активности које 
доприносе повећању обухвата деце и доступности програма) 2 88   

Рад на опремању, структуирању и организацији материјала, 
играчака и средстава за в.о.рад 2 88   

Укупно 35 1540   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима и радним групама… „Мала, мала, матура,    20   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе (Кренимо са 
три...)   72   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Акције у локалној заједници на промоцији права детета   10   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној заједници   14   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за фб 
страницу   0   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког окружења   30   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу неколико 
ППП група-размена знања, идеја са похађаних семинара, 
примера добре праксе   30   

Укупно   220   

Укупно на годишњем нивоу   1760   



Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Милица Јовановић-Предворица 
Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 20 880   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 8 352   

Рад са родитељима (разговори, информисање, подршка, 
посета насељима, подршка деци и родитељима из 
осетљивих група) 3 132   

Сарадња са основном школом и локалном заједницом 
(транзиција породица-вртић, вртић-школа, активности које 
доприносе повећању обухвата деце и доступности програма) 2 88   

Рад на опремању, структуирању и организацији материјала, 
играчака и средстава за в.о.рад 2 88   

Укупно 35 1540   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима и радним групама… „Мала, мала, матура, 
Карневал ,   40   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе (Кренимо са 
три...)   72   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Акције у локалној заједници на промоцији права детета   10   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној заједници   14   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за фб 
страницу   0   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу неколико 
ППП група-размена знања, идеја са похађаних семинара, 
примера добре праксе   20   

Укупно   220   

Укупно на годишњем нивоу   1760   
    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Ирена Врачевић-Поцерски 
Метковић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 20 880   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 8 352   

Рад са родитељима (разговори, информисање, подршка, 
посета насељима, подршка деци и родитељима из 
осетљивих група) 3 132   

Сарадња са основном школом и локалном заједницом 
(транзиција породица-вртић, вртић-школа, активности које 
доприносе повећању обухвата деце и доступности програма) 2 88   

Рад на опремању, структуирању и организацији материјала, 
играчака и средстава за в.о.рад 2 88   

Укупно 35 1540   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима и радним групама… „Мала, мала, матура, 
Карневал , хор   50   



Ангажовање у  програмима из ГП Установе (Кренимо са 
три...)   72   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Акције у локалној заједници на промоцији права детета   10   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној заједници   14   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за фб 
страницу   0   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког окружења   15   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу неколико 
ППП група-размена знања, идеја са похађаних семинара, 
примера добре праксе   15   

Укупно   220   

Укупно на годишњем нивоу   1760   
    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Мирјана Лазић-Грушић 
Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 20 880   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 8 352   

Рад са родитељима (разговори, информисање, подршка, 
посета насељима, подршка деци и родитељима из 
осетљивих група) 3 132   

Сарадња са основном школом и локалном заједницом 
(транзиција породица-вртић, вртић-школа, активности које 
доприносе повећању обухвата деце и доступности програма) 2 88   

Рад на опремању, структуирању и организацији материјала, 
играчака и средстава за в.о.рад 2 88   

Укупно 35 1540   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима и радним групама… „Мала, мала, матура, 
Карневал ,   40   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе (Кренимо са 
три...)   72   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Акције у локалној заједници на промоцији права детета   10   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној заједници   14   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за фб 
страницу   0   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу неколико 
ППП група-размена знања, идеја са похађаних семинара, 
примера добре праксе   20   

Укупно   220   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    



Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Оливера Бојичић-Бојић 
Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 20 880   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 8 352   

Рад са родитељима (разговори, информисање, подршка, 
посета насељима, подршка деци и родитељима из 
осетљивих група) 3 132   

Сарадња са основном школом и локалном заједницом 
(транзиција породица-вртић, вртић-школа, активности које 
доприносе повећању обухвата деце и доступности програма) 2 88   

Рад на опремању, структуирању и организацији материјала, 
играчака и средстава за в.о.рад 2 88   

Укупно 35 1540   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима и радним групама… „Мала, мала, матура   20   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе (Кренимо са 
три...)   72   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Акције у локалној заједници на промоцији права детета   10   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној заједници   14   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за фб 
страницу   0   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког окружења   30   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу неколико 
ППП група-размена знања, идеја са похађаних семинара, 
примера добре праксе   30   

Укупно   220   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Стаменка Миловић-Варна 
Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 20 880   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 8 352   

Рад са родитељима (разговори, информисање, подршка, 
посета насељима, подршка деци и родитељима из 
осетљивих група) 3 132   

Сарадња са основном школом и локалном заједницом 
(транзиција породица-вртић, вртић-школа, активности које 
доприносе повећању обухвата деце и доступности програма) 2 88   

Рад на опремању, структуирању и организацији материјала, 
играчака и средстава за в.о.рад 2 88   

Укупно 35 1540   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима и радним групама… „Мала, мала, матура, 
Карневал ,   40   



Ангажовање у  програмима из ГП Установе (Кренимо са 
три...)   72   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Акције у локалној заједници на промоцији права детета   10   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној заједници   14   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за фб 
страницу   0   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу неколико 
ППП група-размена знања, идеја са похађаних семинара, 
примера добре праксе   20   

Укупно   220   

Укупно на годишњем нивоу   1760   
    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Љиљана Игњатовић-Волујац 
Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 20 880   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 8 352   

Рад са родитељима (разговори, информисање, подршка, 
посета насељима, подршка деци и родитељима из 
осетљивих група) 3 132   

Сарадња са основном школом и локалном заједницом 
(транзиција породица-вртић, вртић-школа, активности које 
доприносе повећању обухвата деце и доступности програма) 2 88   

Рад на опремању, структуирању и организацији материјала, 
играчака и средстава за в.о.рад 2 88   

Укупно 35 1540   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима и радним групама… „Мала, мала, матура, 
Карневал , хор   50   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе (Кренимо са 
три...)   72   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Акције у локалној заједници на промоцији права детета   10   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној заједници   14   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за фб 
страницу   0   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког окружења   15   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу неколико 
ППП група-размена знања, идеја са похађаних семинара, 
примера добре праксе   15   

Укупно   220   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

    



Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Ана Михаиловић-Горња Румска 
Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 20 880   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 8 352   

Рад са родитељима (разговори, информисање, подршка, 
посета насељима, подршка деци и родитељима из 
осетљивих група) 3 132   

Сарадња са основном школом и локалном заједницом 
(транзиција породица-вртић, вртић-школа, активности које 
доприносе повећању обухвата деце и доступности програма) 2 88   

Рад на опремању, структуирању и организацији материјала, 
играчака и средстава за в.о.рад 2 88   

Укупно 35 1540   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима и радним групама… „Мала, мала, матура,    20   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе (Кренимо са 
три...)   72   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Акције у локалној заједници на промоцији права детета   10   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној заједници   14   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за фб 
страницу   0   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког окружења   30   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу неколико 
ППП група-размена знања, идеја са похађаних семинара, 
примера добре праксе   30   

Укупно   220   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Јасмина Мандић-Криваја/Букор 
Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 20 880   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 8 352   

Рад са родитељима (разговори, информисање, подршка, 
посета насељима, подршка деци и родитељима из 
осетљивих група) 3 132   

Сарадња са основном школом и локалном заједницом 
(транзиција породица-вртић, вртић-школа, активности које 
доприносе повећању обухвата деце и доступности програма) 2 88   

Рад на опремању, структуирању и организацији материјала, 
играчака и средстава за в.о.рад 2 88   

Укупно 35 1540   



Годишњи ниво       

Рад у тимовима и радним групама… „Мала, мала, матура,    20   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе (Кренимо са 
три...)   72   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Акције у локалној заједници на промоцији права детета   10   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној заједници   14   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за фб 
страницу   0   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког окружења   30   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу неколико 
ППП група-размена знања, идеја са похађаних семинара, 
примера добре праксе   30   

Укупно   220   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

        

        
    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Жаклина Кораксић-Поцерски 
Причиновић 
Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 20 880   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 8 352   

Рад са родитељима (разговори, информисање, подршка, 
посета насељима, подршка деци и родитељима из 
осетљивих група) 3 132   

Сарадња са основном школом и локалном заједницом 
(транзиција породица-вртић, вртић-школа, активности које 
доприносе повећању обухвата деце и доступности програма) 2 88   

Рад на опремању, структуирању и организацији материјала, 
играчака и средстава за в.о.рад 2 88   

Укупно 35 1540   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима и радним групама… „Мала, мала, матура, 
Карневал ,тим за професионални развој,    70   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе (Кренимо са 
три...)   72   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Акције у локалној заједници на промоцији права детета   5   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној заједници   5   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за фб 
страницу   0   



Хоризонтална размена, презентација на нивоу 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког окружења   10   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу неколико 
ППП група-размена знања, идеја са похађаних семинара, 
примера добре праксе   14   

Укупно   220   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Љиљана Перић-
Жабар/Церовац/Корман 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 20 880   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 8 352   

Рад са родитељима (разговори, информисање, подршка, 
посета насељима, подршка деци и родитељима из 
осетљивих група) 3 132   

Сарадња са основном школом и локалном заједницом 
(транзиција породица-вртић, вртић-школа, активности које 
доприносе повећању обухвата деце и доступности програма) 2 88   

Рад на опремању, структуирању и организацији материјала, 
играчака и средстава за в.о.рад 2 88   

Укупно 35 1540   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима и радним групама… „Мала, мала, матура,  
Тим за професионални развој   50   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе (Кренимо са 
три...)   72   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Акције у локалној заједници на промоцији права детета   10   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној заједници   10   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за фб 
страницу   0   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког окружења   14   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу неколико 
ППП група-размена знања, идеја са похађаних семинара, 
примера добре праксе   20   

Укупно   220   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

    

    

    

    

    



Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Гордана Вишњић Бекић- 
Двориште/Метлић 

Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 20 880   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 8 352   

Рад са родитељима (разговори, информисање, подршка, 
посета насељима, подршка деци и родитељима из 
осетљивих група) 3 132   

Сарадња са основном школом и локалном заједницом 
(транзиција породица-вртић, вртић-школа, активности које 
доприносе повећању обухвата деце и доступности програма) 2 88   

Рад на опремању, структуирању и организацији материјала, 
играчака и средстава за в.о.рад 2 88   

Укупно 35 1540   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима и радним групама… „Мала, мала, матура, 
Карневал , Тим за професионални развој   70   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе (Кренимо са 
три...)   72   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Акције у локалној заједници на промоцији права детета   5   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној заједници   9   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за фб 
страницу   0   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког окружења   10   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу неколико 
ППП група-размена знања, идеја са похађаних семинара, 
примера добре праксе   10   

Укупно   220   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Слађана Видић-Г.Врањска 
Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 20 880   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 8 352   

Рад са родитељима (разговори, информисање, подршка, 
посета насељима, подршка деци и родитељима из 
осетљивих група) 3 132   

Сарадња са основном школом и локалном заједницом 
(транзиција породица-вртић, вртић-школа, активности које 
доприносе повећању обухвата деце и доступности програма) 2 88   



Рад на опремању, структуирању и организацији материјала, 
играчака и средстава за в.о.рад 2 88   

Укупно 35 1540   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима и радним групама… „Мала, мала, матура, 
Карневал , Тзддзз   50   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе (Кренимо са 
три...)   72   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Акције у локалној заједници на промоцији права детета   10   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној заједници   10   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за фб 
страницу   0   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког окружења   14   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу неколико 
ППП група-размена знања, идеја са похађаних семинара, 
примера добре праксе   20   

Укупно   220   

Укупно на годишњем нивоу   1760   
    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Слађана Ђаковић-Мишар 
Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 20 880   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 8 352   

Рад са родитељима (разговори, информисање, подршка, 
посета насељима, подршка деци и родитељима из 
осетљивих група) 3 132   

Сарадња са основном школом и локалном заједницом 
(транзиција породица-вртић, вртић-школа, активности које 
доприносе повећању обухвата деце и доступности програма) 2 88   

Рад на опремању, структуирању и организацији материјала, 
играчака и средстава за в.о.рад 2 88   

Укупно 35 1540   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима и радним групама… „Мала, мала, матура, 
Карневал , Тзддзз   50   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе (Кренимо са 
три...)   72   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Акције у локалној заједници на промоцији права детета   10   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној заједници   10   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за фб 
страницу   0   



Хоризонтална размена, презентација на нивоу 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког окружења   14   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу неколико 
ППП група-размена знања, идеја са похађаних семинара, 
примера добре праксе   20   

Укупно   220   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Миланка Милановић-Мала Врањска 
Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 20 880   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 8 352   

Рад са родитељима (разговори, информисање, подршка, 
посета насељима, подршка деци и родитељима из 
осетљивих група) 3 132   

Сарадња са основном школом и локалном заједницом 
(транзиција породица-вртић, вртић-школа, активности које 
доприносе повећању обухвата деце и доступности програма) 2 88   

Рад на опремању, структуирању и организацији материјала, 
играчака и средстава за в.о.рад 2 88   

Укупно 35 1540   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима и радним групама… „Мала, мала, матура,    20   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе (Кренимо са 
три...)   72   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Акције у локалној заједници на промоцији права детета   10   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној заједници   14   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за фб 
страницу   0   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког окружења   30   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу неколико 
ППП група-размена знања, идеја са похађаних семинара, 
примера добре праксе   30   

Укупно   220   

Укупно на годишњем нивоу   1760   
    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Јеленча-Наташа Грујичић 
Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 20 880   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 8 352   

Рад са родитељима (разговори, информисање, подршка, 
посета насељима, подршка деци и родитељима из 
осетљивих група) 3 132   

Сарадња са основном школом и локалном заједницом 
(транзиција породица-вртић, вртић-школа, активности које 
доприносе повећању обухвата деце и доступности програма) 2 88   



Рад на опремању, структуирању и организацији материјала, 
играчака и средстава за в.о.рад 2 88   

Укупно 35 1540   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима и радним групама… „Мала, мала, матура, 
Карневал ,   40   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе (Кренимо са 
три...)   72   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Акције у локалној заједници на промоцији права детета   10   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној заједници   14   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за фб 
страницу   0   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког окружења   20   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу неколико 
ППП група-размена знања, идеја са похађаних семинара, 
примера добре праксе   20   

Укупно   220   

Укупно на годишњем нивоу   1760   

    

Четрдесеточасовна радна недеља-васпитач: Јелена Елор-Заблаће/Синошевић 
Недељни ниво 

Активности 
број сати 
недељно 

број сати 
годишње реализовано 

Непосредни рад са децом 20 880   

Припрема и вођење документације, дечији, групни, 
проф.портфолио 8 352   

Рад са родитељима (разговори, информисање, подршка, 
посета насељима, подршка деци и родитељима из 
осетљивих група) 3 132   

Сарадња са основном школом и локалном заједницом 
(транзиција породица-вртић, вртић-школа, активности које 
доприносе повећању обухвата деце и доступности програма) 2 88   

Рад на опремању, структуирању и организацији материјала, 
играчака и средстава за в.о.рад 2 88   

Укупно 35 1540   

Годишњи ниво       

Рад у тимовима и радним групама… „Мала, мала, матура,    20   

Ангажовање у  програмима из ГП Установе (Кренимо са 
три...)   72   

Професионални развој у Установи   24   

Активи, В-О веће   20   

Акције у локалној заједници на промоцији права детета   10   

Промоција вртића у заједници у складу са принципима 
професије, учешће у манифестацијама у локалној заједници   14   

Достављање фотографија и видео записа из објекта за фб 
страницу   0   



Хоризонтална размена, презентација на нивоу 2 или више 
вртића-анализа  промена у креирању физичког окружења   30   

Хоризонтална размена, презентација на нивоу неколико 
ППП група-размена знања, идеја са похађаних семинара, 
примера добре праксе   30   

Укупно   220   

Укупно на годишњем нивоу   1760   
 


