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1. Циљ 

  

 Правила о понашању корисника услуга регулишу сарадњу корисника услуга као 

активног учесника и сарадника у Предшколској установи „11.април“, у циљу квалитетније 

комуникације, коју карактерише међусобно поштовање, разумевање и уважавање. 

 

2. Област примене 

 

Правила понашања корисника услуга Предшколске установе „11 април“ П14-У2 се 

примењују у Предшколској установи „11април“ и важе за све кориснике услуга 

(родитеље, старатеље, хранитеље). 

Правила понашања корисника услуга Предшколске установе „11 април“ П14-У2 

доступна су свим корисницима унутар објекта, као и електронским путем на сајту 

Установе ( www.11april-nbgd.edu.rs). 

 

3. Опис активности 

 

Принципи предшколског васпитања и образовања су: 

 

1) Доступност: једнако право и доступност свих облика предшколског васпитања и 

образовања, без дискриминације и издвајања по основу пола, социјалне, културне, 

етничке, религијске или друге припадности, месту боравка, односно пребивалишта, 

материјалног или здравственог стања, тешкоћа и сметњи у развоју и инвалидитета, 

као и по другим основама, у складу са Законом; 

2) Демократичност: уважавање потреба и права деце и породице, укључујући право 

на уважавање мишљења, активно учешће, одлучивање и преузимање одговорности; 

3) Отвореност: грађење односа са породицом, другим деловима у систему образовања 

(школа), заједницом (институцијама културе, здравства, социјалне заштите), 

локалном самоуправом и широм друштвеном заједницом; 

4) Аутентичност: целовит приступ детету, уважавање развојних специфичности 

предшколског узраста, различитости и посебности, неговање игре као аутентичног 

начина изражавања и учења предшколског детета, ослањање на културне 

специфичности; 

5) Развојност: развијање различитих облика и програма у оквиру предшколске 

делатности у складу са потребама деце и породице и могућностима локалне 

заједнице, континуирано унапређивање кроз вредновање и самовредновање, 

отвореност за педагошке иновације. 

 

Корисници услуга по упису детета у предшколску установу потписују уговор. Правила 

понашања корисника услуга Предшколске установе „11 април“ П14-У2 је саставни део 

Уговора. 
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3.1  Боравак деце у Установи и обавезе корисника услуга  
 

3.1.1   Склапањем уговора са ПУ „11.април“ корисници услуга прихватају да:  
 

1) Редовно измирују своје обавезе према ПУ „11.април“ и поштују рокове уплате; 

Родитељ оправдава одсуство детета у складу са „Правилник о условима и начину 
остваривања права на регресирање трошкова боравка деце у предшколској 

установи, одмора и рекреације“ правилник објављен у „ Службеном листу града 

Београда“ 

2) Водe рачуна о времену подношења захтева за регресирано плаћање; 

3) Поштују дневни распоред активности у вртићу;  

4) Сарађују са васпитним особљем, а посебно у ситуацијама када се код детета, од 

стране запосленог стручног особља, уоче промене које захтевају интензивнију 

сарадњу; 

5) Уважавају сугестије и предлоге васпитног особља у вези са обавезама у односу на 

дете и боравак детета у колективу. 

 

3.1.2   Обавезе корисника услуга: 
 

1. Поштовање радног времена објеката и распореда дневних активности 

 

Ради боље сарадње и ефикаснијег обављања васпитнообразовног рада  неопходно је да 

родитељи / старатељи / хранитељи поштују дневни распоред активности.  

 

      Дневни распоред активности 

 

  06.00 - 07.00  Јутарње дежурство 

  06.00 - 07.00  Јутарње активности и пријем деце 

            07.45 - 08.00  Јутарње телесно вежбање 

            08.00 - 08.15  Јутарње телесно вежбање  

  08.30 - 09.00  Доручак 

  09.00 - 11.30  Васпитно образовне активности 

  11.30 - 12.00  Ужина 

  12.00 - 14.00  Активни и пасивни одмор 

                           ППП 

  14.30 - 15.00  Ручак 

  15.00 - 16.30  Васпитно образовне активности 

  16.30 - 17.00  Поподневна  ужина            

  17.00 - 18.00  Слободне активности и радионичарски рад са децом и родитељима 
 

- у циљу остваривања услова за заштиту и безбедност деце у Установи улазна врата 

објекта се закључавају у периоду од  09.00 до 15.00 часова; 

- да се информише и прати дешавања на огласним таблама објекта. 
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2. Поштовање правила превентивно здравствене заштите деце 
   
-  да поштује „Правилник о условима и начину остваривања права на регресирање 

трошкова боравка деце у предшколској установи, одмора и рекреације“ правилник 

објављен у „Службеном листу града Београда“; 

- да у случају обољења детета за време целодневног боравка, без одлагања преузме дете 

на позив запосленог из објекта, те да по повратку детета у колектив донесе Потврду 

лекара о здравственој способности детета за одлазак у колектив; 

- да  у случају одсуства детета обавести у року од 24 часа васпитача, односно 

медицинску сестру о разлозима одсуства детета, као и да приликом довођења детета 

после болести достави уредно попуњену потврду педијатра са назначеном дијагнозом, 

да дете може у колектив: 

- да донесе потврду по одсуствовању детета од седам (7) и више календарских дана по 

било ком основу одсуствовања (болест детета, годишњи одмор и др.) , коју може да 

изда изабрани педијатар како у државном сектору тако и из приватне лекарске 

ординације; 

- у току боравка деца не користе флашице; 

- да у дечијим гардеробама не оставља храну – намирнице.  

 

3. Поштовање правила довођења и одвођења детета из објекта  

 

- да дете лично доводи према утврђеном радном времену објекта, а у складу са 

прописаном процедуром и уз Сагласност за преузимање детета Е5 потписане од 

стране родитеља / старатеља/ хранитеља; 

- да дете доводи у објекат без накита, драгоцености и других скупоцених ствари и 

предмета. У противном, давалац услуга не сноси одговорност за губитак, односно 

нестанак ствари; 

- да доносе прикладну одећу и обућу за дете, у којој ће се дете током боравка осећати 

удобно; 

- да не улази у алкохолисаном стању у објекте Установе јер, у супротном, давалац 

услуга је дужан да поступа у складу са одредбама Породичног Закона; 

- да долази пристојно обучен по дете поштујући кодексе облачења; 

- да  не улази у просторије за припрему и дистрибуцију хране као и у дечије собе осим 

када давалац услуга припреми услове за коришћење истих; 

- да не иницира вербалне или физичке конфликте са особљем Установе, јер ће у 

супротном бити обавештена надлежна организација јединица МУП-а и против 

корисника услуга  бити поднета прекршајна или кривична пријава; 

- да не паркира или улази аутомобилом у двориште вртића. 
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4. Редовно ажурирање података   

 

- корисник услуга се обавезује да о промени места боравка детета, адреси, контакт 

телефонима родитеља / старатеља / хранитеља благовремено информише васпитача 

ради што боље сарадње, комуникације и безбедности детета; 

- да уколико је у поступку развода брака, поверавања деце или регулисања виђења, 

може остварити контакт са децом у објектима ПУ „11.април“, искључиво уз решење 

надлежног суда 

- да даваоца услуга обавести о свим насталим променама везаним за боравак детета у 

објекту, укључујући и промене у радном статусу корисника услуга 

- да самостално води рачуна о сагласностима које је потписао, односно о опозиву истих 

 

5. Поштује процедуру исписа и премештаја деце и особља  из објекта  

 

- корисник је дужан да поднесе писмени захтев (молбу) за прелазак детета из једног 

објекта у други Централној уписној  комисији, и да измири евентуална дуговања према 

вртићу из кога одлази   

- да приликом исписа детета из колектива преузима образац Исписница П14-У2-Е1  од 

васпитача , медицинске сестре васпитача, дефектолога васпитача које попуњавају 

исти. Корисник услуга попуњен образац Исписница П14-У2-Е1  односи у службу за 

бригу о корисницима ликвидаторима потраживања који врше коначан обрачун и по 

измирењу свих обавеза исписују дете из ПУ “11април“   

- да поштује  одлуку даваоца услуга о размештају васпитно образовног кадра даваоца 

услуга, као и одлуке даваоца услуга о премештају детета унутар објекта 

 

3.2 Комуникације родитеља и запослених  

 

 Прве особе на лествици комуникације са корисницима услуга су васпитач, 

медицинска сестра васпитач, дефектолог васпитач, координатор радне јединице, 

медицинска сестра на превентивно-здравственој заштити. 

 Комуникација мора бити професионална, пријатна и у најбољем интересу детета. 

Комуникација која се тиче неге, бриге и потреба детета се обавља искључиво између 

васпитног особља и корисницика услуга (родитеља, старатеља или хранитеља детета) уз 

обавезну дискрецију и поштовање личности детета, корисника услуга и васпитног особља.

  Путем огласних табли у објектима и на сајту  Установе (www.11april-nbgd.edu.rs) 

корисници услуга се могу информисати: 

- о раду саветовалишта  у оквиру ког раде: стручни сарадник педагог, стручни 

сарадник психолог, стручни сарадник логопед . 

- о дану отворених врата у оквиру којих могу обавити разговор са васпитним 

особљем. 

Уколико је корисницима услуга потребна подршка стручних сарадника корисници услуга 

се обраћају васпитачу који обавештава координатора радне јединице да упути Захтев 

стручном сараднику П6-У3-Е4 и закаже разговор између стручних сарадника и корисника 

услуга. 
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3.3. Реаговање корисника 

 

Све примедбе (сугестије, предлоге или похвале) на рад појединих запослених или 

на пружену услугу корисник решава усменим путем у разговору са запосленим, 

координатором радне јединице / непосредним руководиоцем, односно у објекту или 

служби где се примедба упућује.  

За примедбе које се не могу решити овим путем корисник попуњава Образац 

реаговања корисника П14-У4-Е1.  Образац корисник може преузети код Координатора 

радне јединице / руководиоца службе или са сајта Установе ( www.11april-nbgd.edu.rs). 

Попуњен образац корисник предаје Координатору радне јединице / објекта / 

руководиоцу службе на даљу обраду или га може упутити поштом на адресу:  

 

ПУ „11. април“  

Служба за  бригу о кориницима 

Народних хероја 12а 

11070 Нови Београд 

 

Решавање рекламација корисника је у домену Службе за бригу о корисницима.  

Руководилац службе за бригу о корисницима на упућену примедбу одговориће кориснику 

у примереном року писмено или ће са корисником заказати разговор.  

Сва  реаговања корисника део су редовног извештавања руководства Устaнове.  

 

4.  Документа и записи 
 

Р.бр. Назив 
Ознака 

 

Чување 
Одговорност 

Рок (година) Место 

01 02 03 04 05 06 

1.  
Сагласност за 

преузимање детета 
Е5 

До момента 

исписа 

детета из 

објекта 

Васпитна група 

Васпитач, 

медицинска 

сестра васпитач, 

дефектолог 

васпитач 

2.  Захтев стручном сараднику П6-У3-Е4 2  године 

координатор 

стручних 

сарадника 

координатор 

стручних 

сарадника 

3.  Исписница  П14-У2-Е1   2  године архива 
ликвидатор 

потраживања 

4.  Образац реаговања корисника П14-У4-Е1 5 година архива 
Рук. сл. за бригу о 

корисницима 

 


