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На основу члана 57. став 1. тачка 2) Закона о основама система образовања и
васпитања (''Сл. Гласник Р.С.'' 72/09, 52/2011, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење,
68/2016- Одлука УС), Управни одбор Предшколске установе „Мајски цвет“ у Великом
Градишту на 31. седници одржаној дана 15.09.2016. године доноси:

Извештај о извршењу Годишњег плана рада Предшколске
установе „Мајски цвет“ Велико Градиште за 2015/2016. радну годину
1. Уводне напомене
Предшколска установа ''Мајски цвет'' из Великог Градишта основана је 24.11.1980. године.
На почетку радила је само у Великом Градишту. Из године у годину број васпитних група
се повећавао, установа се просторно ширила, а самим тим повећавао се и број деце у
васпитним групама. Након добијања потребних средстава, у новембру 2010. године,
почела је доградња централне зграде, што је довело до проширења постојећих капацитета.
Установа је добила око 400 m2 новог простора, а 03.10.2011. године, почео је са радом
новоизграђени део. Отворена је млађа јаслена група, једна мешовита група предшколског
узраста, као и нова група за децу на обавезном четворочасовном припремном
предшколском програму, чиме смо изашли у сусрет потребама грађана, испоштовали
прописане нормативе и растеретили постојеће васпитне групе.
Данас Предшколска установа у седишту установе ради у 13 васпитних група. У
радној 2015/2016. години отворена је још једна јаслена група, мешовитог узраста (1-3
године) – Чаролија. Паралелно са повећањем броја деце у седишту установе ширила се
мрежа предшколских васпитних група у подручним насељима, тако да је предшколским
васпитањем и образовањем ове радне године било обухваћено 10 подручних насеља:
Сираково, Мајиловац, Курјаче, Тополовник, Пожежено, Кисиљево, Затоње, Макце, Десине
и Царевац. Установа је у 2015/16. години радила у укупно 23 васпитне групе, и то 13 у
централном објекту и 10 у подручним местима. Јаслена група ''Чаролија'' са радом је
почела нешто касније, у новембру 2015. године, све остале групе функционисале су од
1.септембра. Отварањем ове јаслене групе укинута је листа чекања. Предшколска установа
већ две године за редом прима сву децу која конкуришу за упис у вртић, деца се примају
током целе године, деца из ромских породица које су социјално угрожене бораве у вртићу
о трошку локалне самоуправе. Добра сарадња са локалном самоуправом омогућава нам да
примимо децу из свих социјалних група са територије наше Општине, да им на време
омогућимо укључивање у вршњачки колектив и интеграцију у васпитно-образовни
систем.
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2. Материјални услови за остваривање делатности
2.1. Објекти за децу
Током радне 2015/2016. године, Предшколска установа ''Мајски цвет'' у Великом
Градишту је своју делатност обављала у оквиру 13 група у седишту установе као и у 10
подручних група у сеоским насељима. Објекти у којима се одвијао васпитно-образовни
процес били су сврстани у две категорије: наменски грађени објекти и ненаменски грађени
објекти.
Наменски грађени објекти:
Редни
број

Назив
објекта

Број
група

Капацитет

Површина објекта
у m2

Површина
дворишта у m2

1.

Велико
Градиште

12

250

1 900

3 300

2.

Мајиловац

1

20

54

4 000

3.

Сираково

1

20

54

1 500

14

290

2008

8 800

Укупно:
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Ненаменски грађени објекти-простори за децу:
Редни
број

Назив
објекта

Број
група

Капацитет

Површина објекта у

m

2

Површина дворишта у

m2

1.

Курјаче

1

20

28

2 100

2.

Пожежено

1

20

50

/

3.

Затоње

1

20

28

2 200

4.

Кисиљево

1

20

35

4 000

5.

Тополовник

1

20

54

2 500

6.

Макце

1

20

50

3 000

7.

Десине

1

20

30

2 000

8.

Царевац

1

20

30

1 000

8

160

325

16 800

Укупно:
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Напомена: Сви објекти из друге табеле су у саставу школских објеката, изузев објекта у
Пожежену где се васпитно - образовни процес одвијао као и претходних година у
адаптираној просторији сеоског Дома културе.

2.2. Опремљеност и улагања у предшколску установу у 2015/16. години
Одобреним средствима из буџета Општине Велико Градиште, донацијом родитеља,
добром сарадњом са месним заједницама, друштвеном средином и добрим људима,
пријатељима деце у нашој установи су реализовани следећи радови и обезбеђена средства
за:



















На Пертинијевим данима све групе су допуњене игровним средствима, према избору
и потребама деце и васпитача у вредности од 10 000,00 динара; укупна вредност
230000,00
Комисија за избор стручне литературе одабрала је и допунила асортиман библиотеке,
као и свакој групи излистане потребе.
Заједнички простор хола као и простор за физичке активности допуњени су
одговарајућим справама, сунђерастим тунелом, великим кошем, пењалицама,
ходалицама, реквизитима за провлачење и прескакање,падобраном, лоптама, игром
„Не љути се човече“ и другим ситним реквизитима за обележавање простора.
01. новембра отворена је четврта јаслена група којој је претходило уређење простора
као и санитарног чвора. Простор је опремљен намештајем, играчкама, литературом,
техничким уређајима и материјалом за рад.
У средњој васпитној групи „Пчелица Маја“ замењене су дотрајале столице новим
удобним и у боји коју су деца пожелела.
У јасленим групама уређени су кутићи скривалице за игру.
Припремна група „Пинокио“ добила је рачунар.
Простор за васпитаче (зборница) опремљена је орманом за потребе документације.
У вешерају је замењен дотрајали ваљак за пеглање новим квалитетним и већим.
Од општинске управе за божићне празнике Установа је добила лаптоп.
Као резултат добре, сталне сарадње са градском библиотеком уприличено је
гостовање радника библиотеке који су нашој установи донирали као новогодишњи
поклон сликовнице.
Набављене су радне униформе за запослене.
Замењено је 4 m2 подних облога и тиме решен проблем дотрајалих подова (три радне
собе, простор библиотеке и спратни део хола).
У три простора за боравак деце извршено је спуштање плафона и реконструкција
расвете, чиме ће се постићи боља енергетска ефикасност.
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Извршена је реконструкција три санитарна чвора(замењене плочице, санитарија и
водоводна мрежа).
Окречено је 7 просторија за боравак деце, санитарни чворови и заједнички простор за
јаслене групе.
Окречена је соба у Затоњу.
У васпитној групи у Макцу офарбана је унутрашња столарија.
У васпитној групи у Мајиловцу постављен је још један лавабо и велики бојлер.
На унутрашњем степеништу, због веће безбедности деце, постављена је ограда са
вратима.
У магацинском простору, у канцеларији стручне службе, као и у васпитној групи
„Пинокио“, уграђени су клима уређаји.
За потребе одржавања хигијене набављен је професионалан усисивач.
У 5 васпитних група замењени су душеци намењени за спавање деце (укупно 100
комада).
Од општине је у јулу добијен лаптоп за потребе стручне службе.
За потребе освежавања и пречишћавања ваздуха у васпитним групама, набављена је
УВ лампа по препоруци педијатријске службе.
Као производ добре и сталне сарадње, од удружења „Ром“ добијен је Сунђер тунелмекана справа за дечју игру.
Урађен је пројекат и тренутно се чека дозвола за изградњу собе у селу Царевцу, чиме
ћемо добити одвојен простор са санитарним чвором, за боравак деце предшколског
узраста.
У вапитној групи у Курјачу уређен је простор дворишта.
У васпитној групи „Звездица“ репарирано је 25 столица.
Урађен је орман за одлагање обуће.
Подручне васпитне групе организовале су продајне изложбе радова који су настали
као продукт Ускршњих радионица. Прикупљен новац уложен је у обнову играчака и
дидактичких средстава у тим групама.
Бројне групе опремљене су новим играчкама добровољним донацијама родитеља;
Наручена су нова издања радних листова и часописа за наредну радну годину.
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2.3. Облици рада у предшколској установи
Основни облици рада у установи за предшколско васпитање и образовање су у
предходној радној години реализовани у три узрасне категорије:
1) Целодневни боравак за децу од 1 до 6,5 година;
2) Полудневни боравак за децу од 3 до 6,5 година;
3) Обавезни Припремни предшколски програм за децу од 5,5 до 6,5 година.
Целодневни боравак је био организован од 6 до 17 сати, полудневни боравак, како у
седишту установе тако и у подручним групама од 8 до 14 сати и обавезни припремни
предшколски програм од 8 до 12 сати. Обавезни припремни предшколски програм
организован је према школској години, тако да је трајао од 01.09.2015. до 15.06.2016.
године.

3. Нормативи и број уписане деце по групама
1) У седишту установе - целодневни боравак:
Редни
број

Васпитна група

Број
група

Норматив

20% преко
или испод
норме

Уписано деце

1.

''Звончица''

1

12

2,4

14

2.

''Палчица''

1

12

2,4

15

3.

''Чаролија

1

12

2,4

13

4.

''Лептирићи''

1

16

3,2

16

5.

''Бамби''

1

20

4

21

6.

''Цврчак''

1

20

4

21

7.

''Пчелица Маја''

1

24

4,8

24

8.

''Звездица''

1

24

4,8

22

9.

''Бубамара''

1

24

4,8

25

10.

''Невен''

1

24

4,8

22

10

188

37,8

193

Укупно:
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2) Приремни предшколски програм у седишту установе:
Редни
број

Назив групе

Број деце на
целодневном
боравку (4+5)

Број деце на
четворочасовном
програму (4 сата)

Укупан број
деце у групи

1.

''Петар Пан''

24

24

2.

''Хајди''

26

26

3.

''Пинокио''

УКУПНО:

50

19

19

19

69

Редни број

3 ) Подручне васпитне групе (групе мешовитог узраста од 3 године до поласка у
школу):

Назив
групе

Број деце на
припремном
предшколском
програму

Број деце
млађег
предшколског
узраста

Број деце на
четворосатном
програму

Број деце на
полудневном
боравку (4+2)

Укупан
број
деце у
групи

1.

Сираково

3

9

/

12

12

2.

Мајиловац

6

6

/

12

12

3.

Курјаче

4

9

/

13

13

4.

Тополовник

6

8

/

14

14

5.

Кисиљево

5

6

/

11

11

6.

Затоње

4

9

/

13

13

7.

Пожежено

3

3

/

6

6

8.

Царевац

4

12

/

16

16

9.

Десине

2

5

/

7

7

10.

Макце

7

4

/

11

11

Укупно

44

71

115

115
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4. Организација рада и кадрови
Радно време установе
Предшколска установа је обезеђена електронским системом обезбеђења и самим тим само
одређени радници који имају сопствене шифре укључују, односно искључују алармни
систем. Искључивање система врши задужени радник у 06:00h, а искључују га такође
задужени радници који поседују сопствене шифре у 20:00h. Безбедоносни електронски
систем је ради потпуније сигурности установе повећан са десет сензора распоређених тако
да је обезбеђена цела зграда. Поред тога у предшколској установи је инсталиран видео
надзор помоћу система са седам микро камера. Електронско закључавање и откључавање
врата је такође инсталирано. На тај начин смо избегли дежурање радника, а безбедност и
заштита установе, деце и радника у њему доведена је до високог нивоа.

УНУТРАШЊИ И СПОЉАШЊИ ИЗГЛЕД УСТАНОВЕ
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ДНЕВНИ РИТАМ АКТИВНОСТИ – централна установа
ВРЕМЕ

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ

6,00-7,45

ПРИЈЕМ ДЕЦЕ

7,45-7,55

ЈУТАРЊЕ ТЕЛЕСНО ВЕЖБАЊЕ

7,55-8,00

ПРИПРЕМА ЗА ДОРУЧАК

8,00-8,30

ДОРУЧАК

8,30-11,00

ИЗБОРНЕ АКТИВНОСТИ

11,00

РУЧАК

11,30-13,30

СПАВАЊЕ

13,45

УЖИНА

14,00-15,30

15,30-17,00







ИЗБОРНЕ АКТИВНОСТИ
УСМЕРЕНЕ АКТИВНОСТИ
КОМБИНОВАНЕ АКТИВНОСТИ
РЕКРЕАТИВНА ПАУЗА
ЗАДОВОЉАВАЊЕ ХИГИЈЕНСКИХ И
ФИЗИОЛОШКИХ ПОТРЕБА

ОДЛАЗАК ДЕЦЕ КУЋИ

ОТВОРЕНА ВРАТА:
1.
2.
3.
4.

од 6,00 до 8,00 ч
од 11,30 до 12,15 ч
од 13,00 до 13,15 ч
од 14,00 до 17,00 ч

ВАН ОВИХ ТЕРМИНА УЛАЗ ЈЕ БИО МОГУЋ УЗ КОРИШЋЕЊЕ ИНТЕРФОНА ПРЕМА
УПУТСТВУ ИСТАКНУТОМ НА ВРАТИМА.
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Напомена: Васпитачи су радили по сменама, и то прва смена од 06:30 до 12:30 часова и
друга смена од 09:45 до 15:45 часова, у периодима од 06 до 06:30 часова и од 15:45 до 17
часова, није било потребе за организовањем дежурних васпитача.
ДНЕВНИ РИТАМ АКТИВНОСТИ – подручне васпитне групе











ПРИЈЕМ ДЕЦЕ
JУТАРЊЕ ТЕЛЕСНО ВЕЖБАЊЕ
УСМЕРЕНА АКТИВНОСТ
ЗАДОВОЉАВАЊЕ ХИГИЈЕНСКИХ И ФИЗИОЛОШКИХ ПОТРЕБА И ПРИПРЕМА ЗА УЖИНУ
УЖИНА
РЕКРЕАТИВНА ПАУЗА
УСМЕРЕНА АКТИВНОСТ
КОМБИНОВАНЕ АКТИВНОСТИ
СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ
ОДЛАЗАК ДЕЦЕ КУЋИ

Нерадни дани
Нерадни дани у установи су субота, недеља, одређени државни и верски празници. Сеоске
васпитне групе које се налазе у просторијама школа, раде према школском календару,
нису радиле у време зимског и летњег распуста. Васпитачи тих група су по посебном
распореду обављали своје дужности у групама у седишту установе.
Годишњи одмори и начини коришћења
Годишњи одмори су коришћени у складу са Законом о основама система васпитања и
образовања и Законом о раду. Ове године предшколска установа није радила током целог
лета. Предшколска установа је за пријем деце била затворена од 11.07.2016. до 01.09.2016.
године. Разлог томе били су унутрашњи радови у централном објекту предшколске
установе. У oвом периоду радници су отишли на колективни годишњи одмор и то у
периоду од 11.07. до 15.08.2016. године. Преостале дане од годишњег одмора, поједини
радници ће искористити у току године, према договору са директором предшколске
установе.
Кадровски услови
Редни број
1.
2.
3.
4.

Врста радног задатка
Руковођење-директор
Секретар
Стручни сарадник-педагог, психолог 50% и логопед
Васпитачи

Број радника
1
1
2,5
29

5.

Медицинске сестре

6

6.

Виши санитарни техничар

1

7.

Припремање хране

2
11

8.
9.
10.
11.

Сервирање хране
Административно-правни и финансијски послови
Одржавање хигијене и вешер-магационер
Технички послови и набавке
УКУПНО:

1
2
5
2
52,5

Напомена: У прошлој радној години у непосредном раду са децом било је ангажовано три
васпитача приправника и три медицинске сестре приправнице. Активности су
организоване у складу са постојећим прописима тако да се у наредној радној години
очекује полагање стручног испита за васпитаче - приправнике. Стручни сарадник
психолог није радила, због одсуства ради неге детета. Као педагог приправник од
новембра 2015. године радила је Бојана Симић, мастер педагог.
У току претходне радне године замене одсутних радника су организоване у сарадњи са
Заводом за тржиште рада у складу са Законом о раду.

5. Исхрана деце
У периоду 2015/2016. године у установи је поклоњена значајна пажња квалитету
исхране деце. Учињени су неопходни напори да се обезбеди што потпунија примена
Правилника о нормативима исхране деце у установама за децу.
Планирање, спровођење и контрола исхране имале су за циљ очување и
унапређивање здравља деце, њиховог правилног раста и развоја што подразумева следеће:






да има васпитну улогу у формирању позитивних навика у исхрани, посебно у
навикавању деце на поједине намирнице веће биолошке вредности које се у породици
недовољно користе;
да обезбеђује деци оне састојке који позитивно утичу на њихов психо-физички развој
водећи рачуна о заступљености свих врста састојака (масти, беланчевина, угљених
хидрата, витамина, минерала и слично)
поштовање културе дневне исхране (број оброка у току дана) водећи рачуна о
временској распоређености.

У кухињи ПУ „Мајски цвет“ током радне године припремана су свакодневно по три
оброка, у просеку 223 доручка, 196 ручка и 196 ужине. Ово је велики капацитет у односу
на опрему, што се највише и одражавало на исправност опреме чија се старост креће и до
30 година (шпорет).Такав начин рада изискује веома велике напоре, јер квар само једног
уређаја знатно ремети редован процес рада.
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Оброци
Редни припремљени у
кухињи
број
(приближно)

Доручак

Ручак

Ужина

Укупно

1.

Дневно

223

196

196

615

2.

Месечно

5129

4508

4508

14145

3.

Годишње

53854

47334

47334

148552

У току овог периода Завод за јавно здравље Пожаревац је ненајављено, сваког месеца
узимао узорке оброка из кухиње ПУ „Мајски цвет“ и вршио микробиолошку анализу.
Резултати ових анализа говоре да је хигијена на завидном нивоу, и у овом периоду није
било микробиолошке неисправности спремљене хране. Исто тако и брисеви са радних
површина и са руку запослених одговарали су микробиолошким критеријумима
Правилника о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње,
прераде и промета и Водича за примену критеријума за храну.
Израду јеловника за једну радну недељу вршиле су медицинске сестре, главни кувар,
економ и виши санитарни техничар-сарадник за исхрану, који на крају радне недеље
достављао директору извештај о одржавању хигијене како у кухињи тако и у комплетној
предшколској установи.
Санитарна инспекција је често била присутна у кухињи, где је континуирано узимала
брисеве са радних површина, руку и одеће радника. Одступања од прописаних
микробиолошких критеријума није било.
У подручним одељењима нема организоване исхране деце. Савет родитеља одлучује о
избору понуђача, на основу предходно приспелих писмених понуда, а онда се склапа
једногодишњи уговор. Ове радне године, уговор је био склопљен са пекаром „Ема“.
Од маја 2012. године почело се са припремом документације и припремом и преправком
кухињског простора и набавком адекватне опреме како би се у наредном периоду
имплементирао ХАЦЦП систем. Све ово додатно обавезује на пооштрени хигијенски
надзор како намирница тако и радних површина и особља. Овај стандард нас обавезује на
поштовање добре хигијенске праксе у производњи хране. Запослене у кухиње ПУ „Мајски
цвет“ имале су обуку о основама личне хигијене и примене ХАЦЦП система.
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Исхрана деце у предшколској установи
Један од најзначајнијих чинилаца за правилан раст и развој, очување и унапређење
здравља деце је правилна исхрана деце у предшколској установи и представља адекватну
замену за највећи део породичне исхране, а истовремено представља и коректор
евентуалних неправилносту породичне исхране.
Исхраном деце у предшколској установи баве се медицинске сесрте, виши санитарни
техничар и особље кухиње, који се приликом планирања и реализације исхране строго
придржавају Правилника о нормативима друштвене исхране деце у предшколству. Деци
се у току борака деце у ПУ обезбеђује 75% дневних потреба. Да би се задовољиле ове
потребе и како би дечија исхрана била што разноврснија, неопходно је у свакодневном
јеловнику буду заступљене намирнице из свих седам група намирница и то:
1. Житарице и производи од жита
2. Месо, риба, јаја и њихови производи
3. Млеко и млечни производи
4. Масти и уља и производи на њиховој бази
5. Поврће и производи од поврћа
6. Воће и производи од воћа
7. Шећер и шећерни концентрати
Намирнице из прве групе, односно житарице и производи од жита, неопходне су дечијој
исхрани због високог садржаја Б витамина, гвожђа и калорија, које су деци потребна за
раст и развој. Како би производи направљени од ових намирница били што квалитетнији
користи се интегрални хлеб, интегрални пиринач и сл.
Намирнице из друге групе-месо, риба, јаја су неопходан извор гвожђа, високо вредних
протеина и Б витамина. У исхрани деце препоручује се употреба најчешће јунећег меса ,
пилећег меса, морске рибе, јаја, а у мањој мери и свињског меса. У циљу што бољег
искоришћења хранљивих састојака, требало би водити рачуна и о начину спремања ових
(али и свих осталих) намирница, као и комбинацији са другом храном. Нарочито важно за
децу је и да риба буде довољно заступљена. Лако је сварљива, богата биолошки изузетно
вредним састојцима – протеинима, есенцијалним масним киселинама, које су неопходне за
правилно формирање и функционисање нервног система,правилан раст и развој деце,
витамина А, Д и Е, добар је извор фосфора,калцијума (нарочито сардине и сличне рибе са
ситним меким костима), магнезијума, а морске и јода. Јаја су веома значајна храна у
детињству, како због свог састава, тако и због бројних могућности у спремању јела. На
првом су месту по биолошкој вредности и искористљивости протеина, богата су
витаминима А, Д, Е, Б1 и Б2, а од минералних састојака треба издвојити гвожђе (које се у
дечијем организму из жуманцета искоришћава 100%), фосфор, натријум, калијум, бакар,
цинк.
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Намирнице из треће групе-млеко и млечни производи су веома важан извор калцијума,
протеина, фосфора и витамина А, Д и Б2. Препоручује се употреба млека са 2,8% или
3,2% млечне масти, као и употреба јогурта, павлаке и сирева.
Намирнице из четврте групе-масти и уља су неопходне због извора енергије, садржаја
липосолубилних витамина и есенцијалних масних киселина.
Намирнице из пете групе - поврће су веома значајне у исхрани деце, првенствено због
богатства у витаминима и минералним састојцима. Стога је велики успех навикнути
малишане на што више врста поврћа. Ту може бити од помоћи што деца воле
шареноликост и живе боје, па их треба што више комбиновати и лепо аранжирати јело.
Ова група намирница треба да чини 10% у структури дечије исхране.
Намирнице из шесте групе производа - воће и воћне прерађевине представљају за децу
врло важну групу намирница. Високу нутритивну и биолошку вредност дају бројни
хранљиви састојци који повољно утичу на варење хране, искоришћавање енергије,
регулишу ацидобазну равнотежу, рад нервног система, ензимску активност и рад
ендокриних жлезда. Значајно својство воћа је и да блокира и одстрањује токсине из
организма. Удео воћа треба да буде најмање 10%.
Намирнице из седме групе - шећер и шећерни концетрати су извор енергије и користе се
шећер, мед и мармелада. Шећер и шећерни концетрати обухватају шећер, мед, џем,
мармеладу и др. производе на бази шећера. Њихова основна својства су брзо ослобађање
лако искористиве енергије потребне за физичку активност, повољно утичу на
расположење. Међутим како су ове намирнице омиљене код деце требало би ограничити
количину слаткиша на 30-40 гр. дневно (8-10%). Њихова прекомерна употреба поспешује
настанак каријеса, гојазности, дијабетеса, атеросклерозе и др. обољења чак и код деце, а
посебно у каснијем добу. Предност увек треба дати меду, као природном, нутритивно и
биолошки вреднијом намирницом.
Исхрана деце у предшколској установи се реализује кроз три оброка и то:доручак, ручак и
ужина. Оброци се сервирају у правилном временском размаку.






Доручак је веома важан оброк, јер обезбеђује енергију за психофизичку кондицију
и расположење деце. Доручак чине намирнице које садрже доста скроба и других
угљених хидрата као што су:хлеб, пециво, млеко, млечни производи, пилећа прса,
јаја, паштета, маргарин и др.
Ручак је главни оброк у дневној исхрани, треба да буде разноврстан и састављен од
различитих сланих јела: супе или чорбе, уколико главно јело није чорбасто, главног
јела (месо и прилог) и салате.
Ужина је мањи оброк и састоји се од куваних ужина (сутлијаш, гриз, пудинг, колач,
итд.) или сезонског воћа (крушке, јабуке, мандарине, грожђе, кајсије, брескве,
шљиве итд.).
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5.1. Програм здравствене превенције

Активности

Наручивање
хигијенско
санитарногматеријала
Испорука
хигијенскосанитарног
материјала
Организација
колективних
санитарних
прегледа
запослених који
подлежу
Правилнику о
обавезним
здравственим
прегледима

Организација
дезинфекције,
дезинсекције и
дератизације у
објекту

Задаци

Набавити довољну
количину
хигијенскосанитарног
материјала за
одржавање хигијене
и дезинфекције

Спречавање
настанка и ширења
заразних болести и
брига о
здравственом стању
запослених

Обезбедити здраву и
чисту средину.
Спречити ширење
заразних болести

Носиоци
активности

Време
реализације

Магационер
Економ
Виши санитарни
техничар

Виши санитарни
техничар

Виши санитарни
техничар

Сваког месецa
(или по
потреби)

Начин
праћења
реализације
Обилазак
објекта и
контрола
хигијeне
Вођење
евиденција и
попуњавање
чек листи

Сваких 6
месеци

Извештај
(резултати)
добијени од
Завода за
јавно здравље
Пожаревац

Сваких 6
месеци, по
потреби чешће

Обилазак
третираних
просторија
једном
месечно,
вођење
евиденције
једном
месечно
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Праћење
извештаја о
бактериолошкој и
хемијској анализи Брига о здравственој
узорака хране и
исправности хране и
воде као и
воде
брисева са радних
површина и руку
запослених
Праћење рада
вешераја
Организација
распореда прања
постељине

Одржавање хигијене
и чистоће

Учествовање у
имплементацији
ХАЦЦП система
у установи

Стандардизовани
поступак контроле
безбедности хране

Обилазак
установе,
просторија и
дворишта

Контрола
свакодневног
одржавања хигијене
свих просторија у
вртићу (хигијена
санитарних
чворова,хигијена
просторија у којима
бораве деца,
хигијена
дворишта,хигијена
кухиње)

Виши санитарни
техничар

Виши санитарни
техничар

1. Виши санитарни
техничар
2. Главна куварица
3. Сервирка
4. Мед.сестра
5. Руководилац
установе
(директор)
6. Васпитач
7. Економ
8. Правник

Виши санитарни
техничар

Периодично,
једном
месечно
узорци хране
и брисеви, а
једном
годишње
узорци воде.

Извештај од
стране Завода
за јавно
здравље
Пожаревац

Једном
недељно

Вођење
евиденција

Једном
месечно

Попуњавање
чек листи

Започето маја
2012.

Недељно

Безбедност
хране као и
набавке
намирница и
сировина,
припреме и
дистрибуције
истих

Увид у стање,
разговор са
запосленима,
попуњавање
евиденције
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6. Задаци на реализацији програма васпитно-образовног рада
6.1. Васпитно-образовни рад са децом до три године
Основама програма васпитно-образовног рада са децом до три године дефинисани
су услови које дете треба да има у предшколској установи. То су: простор, опрема,
организација установе као целине, кадра који ради са децом, дневног распореда живота и
активности у установи, опште атмосфере која влада у установи, стварање могућности
разноврсних физичких, перцептивних, социјалних, емоционалних и когнитивних
искустава детета.
Циљ васпитног рада на овом узрасту је стварање повољне васпитне средине у којој
ће дете стварати искуства по свом сопственом програму организованом системом
садржаја и метода, искуства преводити у сазнање откривањем себе и своје околине коју ће
мењати сходно својим могућностима.
Основни задатак васпитно - образовног рада је да чува, подстиче и оплемењује
изразе детета у односу на околину поштујући његову индивидуалну особеност у
откривању и мењању света око себе. Из овако дефинисаног основног задатка васпитнообразовног рада проистичу и посебни задаци у различитим облицима развоја као што су:
физички, емоционални, социјални и когнитивни развој.
Одржавање физичког здравља детета, правилан моторички развој, стварање и
подстицање позитивних навика (хигијенских, социјалних, етичких и сл.) представља
суштину физичко-сензибилног развоја детета.
Уколико се у контактима са вршњацима очува спонтаност и отвореност детета за
доживљаје, задовољства и радости, пружа се могућност за стицање самосталности и
поверења у своје способности те можемо рачунати на стабилан емоционално-социјални
развој детета.
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JАСЛЕНЕ ГРУПЕ

Општа начела васпитања:
1. Васпитни рад се обављао по општим начелима васпитања педагошко психолошког деловања на дете као субјекта у активној интеракцији:
 Дете је активан субјекат у васпитном процесу;
 Поштовано јединство васпитања и неге детета;
 Програмски садржаји реализовани су у природним ( животним) ситуацијама;
 Стварање повољне васпитне средине подразумева повољну емоционалносоцијалну климу;
 Активност је обухватала само заинтересовану децу и траје док има
заинтересованог појединца;
 Радило се на постављању правилног распореда дневног живљења у установи;
 Поштовала су се начела индивидуалности.
2. Стручна и хумана нега је подразумевала:
 Контролу неге коже;
 Контролу болести која се лако преноси у колективу (шуга, вашљивост,
запаљење дисајних органа и друге инфективне болести);
 Спречавање физичког повређивања детета: пад, опекотина, гутање страног
предмета;
 Топло обраћање при храњењу, успављивању, облачењу, за време шетње и
других активности на отвореном;
 Поштовање личности детета.
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3. Индивидуалне разлике и њихово доследно поштовање у свим фазама:
Опште је позната различитост деце по свом физичком изгледу, по интелектуалним
способностима, биоритму, моторичкој спретности и низу карактеролошких особина, као и
по темпераменту. Васпитачи и медицинске сестре-васпитачи успостављале су двосмерну
комуникацију на релацији васпитач-дете-родитељи на такав начин како би се схватило да
те разлике нису психо-физички поремећај сам по себи, али да врло лако могу постати
уколико се интеракција и степен аспирација постави чак и изван ''зона будућег развитка''
(Виготски).
4. Ритам живљења деце у установи изводио се:
На самом почетку живота детета у једној сасвим другачијој социјалној средини, васпитач
је био дужан да у комункацији са родитељима има увид у актуелни ниво развијености
свих дететових навика. Ако су навике неизграђене или дисхармоничне у сардњи са
родитељима изграђивао их је или их хармонизовао. То су чинили после периода
адаптације. Ритам живљења био је прилагођен психо-физичким потребама детета и
истовремено служио развијању активности и личности детета и по потреби се мењао и
прилагођавао.
5. Период адаптације у установи:
Овај период је веома битан и његово трајање се везује за индивидуални социоемоционални сложај детета. Поред тога у значајној мери процес адаптације као и његово
трајање зависило је и од спољашњих фактора: сарадња са породицом, организација услова
за прилагођавање детета условима у вршњачком колективу.
У првим данима борaвка у установи организовао се краћи временски период боравка, а
онда се постепено повећавао до крајње границе-завршетак адаптације детета.
6. Сарадња са породицом у васпитном процесу:
Веома битна карика у васпитном ланцу је породица. Стога је важно да родитеље
придобијемо за сарaдњу, али не као пуке посматраче, већ као партнере и активне
сараднике, на шта нас и упућују основе програма васпитног рада.
Како је на овом узрасту емоционалана веза родитељ - дете изузетно јака, заинтересованост
родитеља се усмерава ка подстицању развојних потенцијала детета. При томе се водило
рачуна о степену образовног нивоа самог родитеља и у складу са тим интеракција се
осмислила и правилно дозирала.
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6.2. Васпитно-образовни рад са децом од три године до припремног предшколског
програма
Основе програма васпитно-образовног рада са децом узраста од три године до поласка у
школу дефинисане су као јединствена и целовита концепција разрађена у моделима ''А'' и
''Б''. У радној 2015/2016. години, установа је, као и претходних година, радила по моделу
''Б'' који садржи начела, циљеве, систем активности, делимичне програмске садржаје,
организацију живота, сарадњу са породицом, сарадњу са школом и сарадњу са локалном
заједницом.
Схватајући битну улогу породице васпитачи су подстицали васпитање деце на основама
које су створене у породици. Сарадничка веза родитеља и установе грађена путем акција и
активности које свима представљају задовољство, обнављају или појачавају сигурност,
буде жељу за контактима, игром, радозналост за нова сазнања о свом детету, другој деци и
омогућавали су опуштање и уживање у дружењу.
Овим је унапређиван процес развоја и учења који се одвијао у васпитној групи, установи и
породици. На основу непосредног увида, увида у педагошку документацију, као и на
основу извештаја о раду васпитача представника различитих узраста у стручним телима,
можемо закључити да се на овом узрасту највише пажње придавало следеђим
активностима у оквиру области развоја:
Физички развој
Деца су кроз физичке активности упознавала боље своје тело, стицала богата
моторичка искуства, радило се на развијању свих мишићних група. Затим усавршавање
чулних органа: вида, слуха, додира, мириса, укуса. Рађено је на самосталности приликом
задовољавања хигијенских потреба, као и на правилном усвајању навика.
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Социо-емоционални развој
Кроз социо-емоционални развој, практиковане су активности које свакодневно
подстичу ширење социјалног искуства. То је подразумевало почетак разумевања других
људи, основних друштвених односа, разумевање уже друштвене заједнице у којој дете
одраста, познавање и разумевање друштвених догађаја и односа у средини у којој деца
живе. Овоме је доприносила стална интеракција коју дете има са вршњацима и са
одраслим особама. Рађено је на развијању способности вербалне и невербалне
комуникације. Стваране су ситуације у којима се код деце развијао почетак свести о
сопственим мислима, осећањима, потребама, жељама, намерама и слично. Својим ставом
према деци и родитељима васпитно особље се трудило да код деце подстиче емоционалну
стабилност, осећање сигурности, припадања и поверења. Деца су подстицана да исказују
своје емоције, као и да буду емпатични према осећањима и емоцијама других људи.

Когнитивни развој
Кроз разноврсне активности деца су учена да разликују живи од неживог света, затим
основна својства живих бића и животних процеса. Упознавање биљног и животињског
света, као и човека и његовог поређења са другим живим бићима. Деца су откривала
материјални свет кроз свакодневно уочавање, откривање одређених појава, кроз огледе и
експерименте уочавали су различите односе и појаве. Из логичко - математичких
активности најчешће су рађени скупови, величине, бројеви, практични задаци серијације и
класификације. Познавање простора око себе, положај предмета, правац кретања (лево,
десно, испред, иза, изнад, испод, доле, горе и слично). Затим структурирање времена,
сналажење у времену на основу практичног искуства из свакодневног живота (оброци,
спавање, викенд и слично). Стицана су и основна искуства из саобраћаја који доприносе
дечјој сигурности на улици.
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Комуникација и стваралаштво
Гласовна култура негована је кроз обраћање пажње на дисајне органе, правилну
артикулацију гласова, правилно изговарање речи и реченица. Обраћана је пажња на
изговор речи у складу са нормама књижевног језика, на интонацију, способност да се
јасно и разумљиво изговара свака реч. На способност комуницирања која подразумева да
се саслуша и разуме саговорник. Способност да се јасно изражавају мисли, осећања. Са
децом се радило на упознавању књижевности, да се саслуша, разуме, доживи и запамти
оно што је прочитано.Причање и препричавање прича. Богаћење речника и граматички
правилан говор. Свестрану помоћ приликом корекције гласовних неправилности код деце,
васпитачима у раду пружа логопед.
Што се стваралаштва тиче, циљеви ликовних активности били су подстицање развоја
стваралачких слобода, да дете само бира теме, технику којом ће стварати. Развијање
посматрања, доживљавања и уочавања лепог. Активности у песку, игре и активности
тестом, пластелином, игре и активности отискивања шаблона. Рађене су активности са
најразличитијим материјалима: папир, природни материјали, отпадни материјали,
скулптуре из природе и сл. Ликовно је повезивано са плесом, позориштем, филмом. Што
се музике тиче активности су биле усмерене на комуницирање путем звукова, гласова,
различитих тоналитета и боје звука. Певање песама уз покрет или музички инструмент
(најчешће клавир), затим свирање, различите музичке игре, плес, развијање осећаја за
ритам.
Драмске активности подразумевале су развој имагинације и стваралаштва, способност
посматрања и подражавања говора, гласова, израза лица, геста, држања тела. Опонашање
других људи и животиња. Способност невербалног комуницирања путем геста. Стицање
социјалних искустава кроз играње улога. Стицање елементарних сазнања о позоришту и
драмској уметности уопште.
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Облици и садржаји сарадње са родитељима:








стална размена информација о развоју, понашању и активностима у установи и
породици;
упознавање са новим сазнањима о развоју и васпитању деце;
поступцима у васпитању из области медицине, психологије, педагогије и
других релевантних наука;
размена едукативног и информативног материјала везаног за дечији развој и
напредовање;
дружење родитеља, васпитача и деце било је увек осмишљено и вођено ка
заједничком циљу. Веома је било битно међусобно усаглашавање поступака
одраслих: родитеља и васпитача.
улоге родитеља су биле различите: родитељ-активан учесник (радионице са
децом), родитељ-посматрач, родитељ-координатор.
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Сарадња између основне школе и наше установе одвијала се кроз следеће облике:







Заједнички састанци васпитача и учитеља првог разреда ради договора о
предстојећој сарадњи;
Организована и осмишљена посета предшколаца четвртом разреду;
Заједничко коришћење објеката, терена, разних просторија;
Заједничко обележавање празника школе и
Сусрет васпитача и учитеља са родитељима деце која полазе у школу;
Сарадња стручних служби: свакодневна размена искустава, упис деце у први
разред, организоване посете школи и сл.

Посета припремних предшколских група ОШ „Иво Лола Рибар“ у Великом Градишту

6.3 Реализација припремног предшколског програма у 2015/2016. години
У радној 2015/2016.години у Предшколској установи ''Мајски цвет'' у Великом Градишту
било је уписано укупно 377 детета, од тога је 113 детета похађало припремни
предшколски програм и то 44 детета у подручним васпитним групама и 69 детета у
централној установи. Припремни предшколски програм завршило је 113 детета.
Циљ припремног предшколског програма је непосредно припремања деце за школу,
допринос њиховој зрелости или готовости за живот и рад који их очекује у основној
школи. Зрелост деце за полазак у школу подразумева такав ниво физичког и психичког
развоја који ће детету омогућити да задовољи захтеве који ће му бити постављени у току
наставног процеса у школи. Циљеви се остварују кроз систем активности који доприноси
остваривању појединих аспеката развоја и дечје личности у целини, будући да теже
стицању искуства и сазнања а остварују се у складу са потребама и могућностима сваког
детета.
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Припремне предшколске групе у централном објекту

''Пинокио''

''Петар Пан''

''Хајди''

Заједничка фотографија

Реализованим активностима у припремним групама допринели смо: интелектуалној,
физичкој, социјалној, емоционалној и мотивационој спремности деце за полазак у школу.
Кроз специфичне задатке код деце је подстицано осамостаљивање, јачање социоемоционалних веза, физички развој, подршка сазнајном развоју, неговање радозналости,
подстицање креативности и поштовање индивидуалности.
Програм припреме за школу одвијао се кроз области у које су сврстани васпитно-образовни
садржаји и активности, и то:


Развој говора: графомоторичке вежбе, развој комуникационих способности, богаћење
речника, неговање граматички правилног говора, вербално изражавање и комуникација,
монолошки говор и причање, говорне игре, неговање говорног стваралаштва, упознавање
са дечјом књижевношћу. Важно је истаћи да интеграција ових активности доприноси
развоју сазнајних способности, перцепцији, комуникацији, друштвености, говору, машти,
стваралаштву.
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Припрема за почетно читање и писање: Увођење у свет писане речи, развијање
интересовања, гласовна анализа речи, препознавање натписа, имена, правилна употреба
прибора за посање, утицај на развијање фине моторике.
Развој почетних математичких појмова: Развијање појма геометријских облика,
поређење и процењивање, линије и тачке, облици, образовање скупова, бројност скупова,
временско сазнање. Све ово је функцији развијања логичког мишљења и сазнајних
способности. Ова сазнања су полазиште за развој логике, интелектуалних активности,
процеса опажања и схватања просторних односа.
Упознавање природне и друштвене средине: Живи свет, животиње, биљке, човек,
материјални свет, заштита животне средине (наши предшколци су посебно узели учешћа
у реализовању активности у оквиру Еко-недеље, и обележавању важних датума за
екологију, као што је Светски дан здравља), човек као друштвено биће, рад људи,
саобраћајно васпитање.
Физичко васпитање: Физички развој, развој опажања, јачање здравља и одржавање
хигијене. Свакодневно су реализоване вежбе за све мишићне групе, кад временски
услови дозвољавају деца вежбе изводе у дворишту вртића, на свежем ваздуху. Усвајање
хигијенских навика је од изузетног значаја, и ту је посебан акценат стављан на рад са
децом која први пут бораве у вртићу, као и на децу из маргинализованих друштвених
група (деца ромске националности, деца из социјално угрожених породица).
Ликовно васпитање одвијало се кроз низ креативних активности: цртање, сликање,
обликовање, естетско доживљавање и процењивање.
6.4. Извештај о реализацији програма за заштиту деце од насиља, злостављања и
занемаривања у радној 2015/16.години

Извештај подноси Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања. Ове
радне године чланови Тима за заштиту од насиља били су:
1. Славица Јанковић, директор Установе
2. Мартина Париповић, руководилац Тима, васпитач
3. Вера Мишић, медицинска сестра
4. Светлана Паљић, васпитач
5. Јелена Миљковић, васпитач
6. Катарина Милићев, васпитач
7. Милан Ал Сафар, родитељ, радник МУП – а
8. Радиша Коцмановић, предтавник МУП – а
9. Беба Видић, представник родитеља
У радној 2015/2016.години одржана су четири састанка Тима.

27

На одржаним састанцима анализирала се безбедност деце у Установи са становишта
родитеља и васпитача, закључак је да је наша установа безбедна средина за боравак деце.
Реализоване су све активности предвиђене годишњим планом тима. На почетку радне
године васпитачи су по потреби у својим васпитним групама новим родитељима
приказали презентацију психолога установе, Марије Стојановић: „Насиље, злостављање и
занемаривање деце предшколског узраста“. Кроз редовне активности васпитно –
образовног рада са децом, остварени су постављени циљеви који се односе на права детета
и ненасиље међу децом у предшколској установи. Током године поштоване су препоруке
Министарства просвете, науке и технолошког развоја као и препоруке координатора
јединице за превенцију насиља при истом Министарству а које се односе на на безбедност
и спречавање насиља у Установи.
Чланови Тима били су у редовном контакту током године, поред одржаних редовних
састанака , одржан је и један ванредни састанак као одговор на молбу саветнице Весне
Милетић испред Министарства просвете и технолошког развоја Републике Србије о
састављању извештаја о реализованим активностима у периду од новембра 2015.године до
фебруара 2016.године.
Табеларни приказ активности Тима током радне 2015/16.године:
Активности

Начин реализације и
праћења

Носиоци
активности

Реализовано

Састанак Тима за заштиту
деце од насиља,усвајање
Плана радаТима за заштиту
од насиља,злостављања и
занемаривања

разговор, договор, израда
плана, педагошка
документација, извештаји

тим за заштиту од
насиља,
злостављања и
занемаривања

да

Оглашавање имена чланова
Тима на огласној табли
предшколске установе

Обавештење о
члановимаТима на
огласнојтабли

КоординаторТима

да

-Информисање
-запослених
-родитеља
-деце
-Управногодбора
-Савета родитеља

-В.О. веће
-интерни састанци по
објектима
-родитељски састанци
(презензација)
-панои за родитеље

-тим за заштиту на
нивоу Установе
-васпитно особље
-стручна служба

да
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Подстицање:
-ненасилне комуникације,
-дечјег развоја,
-дечјег самопоштовања

Развијање свести детета о
његовим правима
-доношење правила ненасиља
у групи

Наставак едукације свих
актера установе у циљу
сензибилизације на појаву и
препознавање насиља
(врсте, облици, начини
испољавања)

Сарадња са Центром за
социјални рад

Сарадња са Здравственом
службом

Сарадња са МУП-ом

Обележавање Дана
толеранције, јачање свести
код деце да треба бити
толерантан, без обзира на пол,

Реализација:
-Подстицање дечјег
самопоштовања.
Релизацију се по потреби у
целини или у сегментима.
-упознавање деце са
њиховим правима (Буквар
дечјих права)
-израда Дечјег законика
-илустрација дечјих права
-заједничко доношење
правила ненасиља у свакој
групи и истицање на видно
место
Стручна литература,
предавања, флајери о
насиљу, презентација путем
које су васпитачи родитеље
упознали са врстама насиља
Педагошка документација,
извештаји
- састанак на нивоу
представника локалне
заједнице
-оствариће се сарадња по
потреби у ситуацијама
сумње на насиље,
злостављања,
занемаривања и осталим
ситуацијама када се јави
потреба за сарадњом са
овом институцијом
Извештаји
- састанак на нивоу
представника локалне
заједнице
- Извештаји
Укључивањезапослених у
МУП – у уТим,
- састанак на нивоу
представника локалне
заједнице
Извештаји
Педагошка документација

-васпитачи,све
васпитне групе,
родитељи

да

-васпитачи, све
васпитне групе

да

Тим за заштиту од
насиља, васпитачи,
стручна служба

да

тим за заштиту од
насиља

да

тим за заштиту од
насиља

да

тим за заштиту од
насиља

да

Васпитачи, Тим

да
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националност, веру
свакодневни увид и
предузимање
мераосигурања безбедности
деце
стално присуство васпитног
особља и одрасле особе
током боравка детета
-радионице
-игре
-израда паноа са донетим
правилима понашања
различите врсте активности
-радионице
-дружења
-посете
-појединачни и општи
родитељски састанци
-радионица
-индивидуални састанци
Педагошка документација,
извештаји

-васпитно особље
-деца
-родитељи
-стручни сарадници
-васпитно особље
-деца
-родитељи

Педагошка документација,
извештаји

Тим за заштиту од
насиља

да

Планирање и реализација
обуке СУ са циљем развоја
компетенција потребних за
превенцију насиља и праћење
реализације у области
превенције насиља

-планирање и реализација
акредитованог програма
стручног усавршавања који
ће се бавити проблемом
заштите деце од насиља
-Реализација тема из ове
области на в-о већима
-Извештаји

Тим за заштиту од
насиља, директор,
стручни сарадници,
васпитачи,
Педагошки
колегијум

да

Праћење учесталости насиља
и ефеката предузетих мера,
праћење реализације
програма и еваулације

-анкете
-анализа документације
-протокол праћења

Тим за заштиту од
насиља

да

Стварање безбедне средине
(усоби,холу,дворишту)
Обезбеђивање сталног
надзора над децом
доношење правила понашања
у групама/вртићу као и
начина реаговања приликом
кршења истих
формирање ставова,развијање
толеранције,разумевања,
прихватања
Подстицање и развијање
поверења родитеља за
проблеме деце-јачање
компентенције
Благовремено реаговање на
све облике насиља
Саветодавни рад са децом и
родитељима децекоја трпе
насиље, који врше и који су
посматрачи насиља

Евалуација рада Тима

Извештај, анализа рада

-васпитно особље
-помоћно особље

да

васпитно особље

да

-васпитно особље
-Тим за заштиту
деце од насиља,
- стручнаслужба
Тим за заштиту од
насиља

Тим за заштиту од
насиља,
стручнаслужба

да

да

да
да

да
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6.5.Извештај о реализацији програма инклузивног васпитања и образовања
Извештај подноси стручни тим за инклузивно образовање. Тим за инклузију у нашој
установи формиран је 11.05.2009. године. У радној 2015/16. години, СТИО у нашој
предшколској установи чинили су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Славица Јанковић - директор
Jелена Блажевић Богдановић, логопед/координатор тима
Милена Митић, педагог
Марија Стојановић – стручни сарадник психолог
Катарина Милићев – васпитач
Оливера Живковић– васпитач
Валентина Јанковић-васпитач
Славица Перић-васпитач
Радица Миленковић – медицинска сестра – васпитач.

Поштовани су принципи инклузивног образовања и индивидуализације у В-О раду. Тим је
водио рачуна о васпитачким компетенцијама, као и едуковању родитеља кроз
индивидуалне и саветодавне разговоре, кад год је за тим било потребе. У току године за
четворо деце урађен је педагошки профил и постављени су циљеви и задаци за наредни
период. Укупан број деце са педагошким профилом је 6, а према деци се спроводи
индивидуализован начин у раду. У нашу установу је у овој радној години било уписано
једно дете са сметњама у развоју које је прошло интерресорну комисију, тако да смо се у
раду са њим између осталог водили и препорукама ИРК. Успостављена је стална сарадња
са породицом у циљу што већег деловања на дечји развој, како у вртићу тако и код куће. У
раду са децом поред васпитача учествовали су и педагог и логопед. Водећи се принципом
поверљивости, свако дете има тим за подршку развоју који чине васпитачи из групе,
родитељи и стручни сарадници. Трудимо се да нам родитељи буду активни сарадници и
да се узајмно допуњујуемо и подржавамо у циљу заједничког деловања на развој детета.
Поред сарадње са интерресорном комисијом,сарађивали смо са Центром за социјални рад,
основним школама у нашем окружењу, Развојним саветовалиштем у Пожаревцу.
Чланови Тима су се у овој радној години бавили свим актуелним питањима везаним за
инклузивно образовање. Одржано је 5 редовних састанака СТИО-а.
СТИО се на састанцима бавио следећим темама:



Израдом педагошких профила, као и постављањем циљева и задатака у циљу деловања
на развој детета;
Сарадњом са родитељима као члановима Тима за подршку детету, и саветодавно по
питању уклањања препрека за развој детета;
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Праксом у другим предшколским установама када је инклузија у питању;
Израдом дидактичких средстава која су стимулативна за дечји развој, поштујући
стандард безбедности;
Распоредом деце у васпитне групе у складу са потребама детета, поштујући
инклузивне нормативе прописане Законом;
Сарадњом са другим установама и телима која имају надлежност у овој области (ИРК,
Развојно саветовалиште, Дом здравља-педијатријска служба).

На основу усвојеног предлога СТИО-а, Комисији за пријем деце у Предшколску установу
''Мајски цвет'', а који се односи на то да обзиром да за сваки узраст у централном објекту
имамо по две паралелне групе, групе које имају децу са педагошким профилом имају по
троје деце мање. Тај принцип је и овог пута био испоштован.
Растимо сви заједно – програм укључивања ромске деце у предшколски систем
Циљеви овог програма су: Доступност предшколског васпитања и образовања свој
деци. Неговати и развијати културу у којој се свако поштује и осећа сигурно. Подстицати
игру, учење и учешће за сву децу. Повећати ниво друштвене бриге за социјално угрожене
породице. Оснажити родитеље у улози родитеља.Унапредити васпитне компентенције
породице.

Редни
бр.
1.

Планиране
активности
Разговор са
представницима друштва
Ром, сазивање
родитељског састанка са
родитељима који су
заинтересовани да доводе
децу у ПУ

Носиоци
активности
Директор,
педагог,
Друштво
грађана ''Ром''

Временска
динамика
Август,
септембар
2015.год

Реализовано
У августу и септембру одржано
је више састанака са
представницима удружења
''Ром'', састанцима су
присуствовали директор и
педагог из установе. На
састанцима је договорен начин
реализације програма.
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2.

Распоред деце у васпитне
групе према узрасту

Комисија за
пријем деце,
стручна
служба,
директор,
васпитачи

Август,
септембар
2015., и током
године

Комисија за пријем деце је
распоредила сву децу према
узрасту, и према броју пријава за
одређени узраст.

3.

Сарадња са Домом
здравља и Центром за
социјални рад из Великог
Градишта, разрада
заједничке стратегије

Директор,
стручна
служба,
васпитачи.

Август,
септембар
2015. и током
године.

Са патронажном и
педијатријском службом
остварили смо добру сарадњу.
Дом здравља Велико Градиште
је на нашу и иницијативу
удружења ''Ром'' издао бесплатне
лекарске потврде уписаној
ромској деци. Патронажана
служба је више пута у току
године прегледала хигијену
деце, поједине породице је
посећивала на кућној адреси.
Педијатри и патронажне сестре
присуствовале су родитељским
састанцима. Допринос су дали и
приликом реализације појединих
васпитно-образовних тема као
што су: Правилна исхрана,
правила хигијене, правилно
прање уста и зуба и сл.

4.

Организовање групних
родитељских састанака, у
сарадњи са
педијатријском службом
Дома здравља, тема:
хигијена и здравствена
заштита деце.

Директор,
стручна
служба,
педијатри,
патронажна
служба – Дом
здравља

Септембар
2015.

У
оквиру
родитељских
састанака посебна тема је била
хигијена деце као и здравствена
заштита.

6.

Израда плана
контролисања редовних
долазака у ПУ у сарадњи
са Центром за социјални
рад

Директор,
, Током године
васпитачи,
стручна служба

Путем евиденција у Књигама
васпитно-образовног рада
пратили смо редовност долазака
деце, о томе смо тромесечно
извештавали удружење грађана
''Ром'' које је вршило даљи
утицај да деца која су уписана
редовно похађају вртић.
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Поједини родитељи су долазили
код педагога на саветодавне
разговоре, између осталог и у
циљу довођења деце у вртић
редовно и у пратњи пунолетних
особа.

7.

Појачан педагошки рад у
васпитним групама у
којима су деца смештена

Васпитачи,
Стручна
служба
(педагог,
логопед)

Током године

Континуирано смо пратили
развој деце која су редовно
долазила у вртић, њихов
напредак, који је био видљив већ
након неколико месеци. Период
адаптације је протекао без већих
проблема. Деца су углавном у
односу на свој узраст имала
мало предзнање, али су врло
брзо напредовали и сустизали
своје вршњаке, о чему сведочи
педагошка документација,
посебно дечији портфолии.

8.

Планирање родитељских
састанака на нивоу групе
у сарадњи са стручном
службом (актуелне теме,
питања)

Васпитачи,
стручна служба

Током године

Током године, одржан је
састанак са родитељима групе
Петар Пан, презентација на тему
очекивања од припремног
програма, који их очекује у току
године. Из снимка групе види се
компактност групе, као и њен
напредак. То је била група са
највећим бројем ромске деце
која су редовно долазили у току
године.Посебно смо задовољни
што су та деца достигла свој
развојни ниво. У неким
активностима као што су
музичке, физичке активности,
поједнина деца су се посебно
истицала.
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9.

Организовање додатних
едукација за родитеље
деце ромске
националности, на теме
које се искристалишу као
потребне

Стручна
служба,
васпитачи

У зависности Са родитељима је највише
од потребе
дискутовано на тему хигијене, у
чему смо имали и подршку
патронажне службе. Поред тога
педагог установе је обавила
више разговора о значају
редовног похађања вртића. Као
највећа препрека
искристалисало се довођење
деце у вртић у пратњи
пунолетног лица, на чему смо
инсистирали, а што поједине
породице нису могле да испуне,
већ су децу слали са старијом
браћом и сестрама који иду у
школу. Решење за овај проблем
планирамо да потражимо у
наредном периоду. Као једно од
могућих решења намеће се
ангажовање асистента који би
доводио и одводио децу.

10.

Праћење ефеката
постигнутих резултата

Директор,
стручна
служба,
васпитачи

Током и на
крају радне
године,
увидом у
педагошку
документацију
.

Извршено кроз педагошкоинструктивни рад стручне
службе, директора. Дискусијама
са васпитачима на стручним
већима и приликом
саветодавних разговора. У плану
за наредни период имамо
праћење постигнућа деце у
школи.

Додатне напомене о условима реализације програма:
Програм се реализује у склопу редовних васпитно-образовних активности. Уз уважавање
различитости и посебности деце и њихових породица, поклањањем посебне пажње
развојним потенцијалима деце. Неговањем игре као аутентичног начина изражавања и
учења детета предшколског узраста.
Сва деца ромске националности су примљена и распоређена у васпитне групе према
узрасту коме припадају. Похађање вртића за ромске породице је бесплатно. Програм је
финансира локална самоуправа. Програм се прати и вреднује увидом у непосредни рад у
групи као и увидом у педагошку документацију. Програм прате и вреднују чланови тима
за самовредновање, стручна служба, директор.
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6.6. Посебни, специјализовани и повремени програми
6.6.1. Посебни програми
Заједно кроз адаптацију
Циљеви овог програма су:








Ред.
број

Олакшати период адаптације свим учесницима
Очувати дечје ментално и физичко здравље
Унапредити сарадњу породице и установе
Успоставити партнерски однос родитељ – васпитач, мед.сестра
Освестити родитеље о значају њихове улоге у процесу адаптације
Унапредити професионалне компентенције васпитача, мед.сестара
Допринети праћењу и унапређивању дечјег развоја у складу са индивидуалним
карактеристикама
Планиране
активности

1.

Саветовање приликом
првих родитељских
састанака,
индивидуалних
разговора са
родитељима

2.

Договор око
постепеног увођења
детета у дневни ритам
установе (на почетку
скраћени боравак у
групи – постепено
повећавати)
Дружење деце која
полазе у вртић са
децом која похађају
вртић

Носиоци

Временска
динамика

Реализовано

Директор,
стручна
служба,
васпитачи,
мед.сестре,
педијатри из
Дома здравља

Август,
септембар
2015.године,
током године

Групни родитељски
састанци са свим узрастима,
флајери на тему адаптације
за родитеље, родитељски
састанци у току године.

Васпитачи,
медицинске
сестреваспитачи

На почетку
радне године, за
новоуписану
децу током
године

Долазак деце са
родитељима у летњем
периоду (посета установи),
постепен долазак приликом
адаптације-постепено
продужавање временског
боравка детета у вртићу.
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3.

4.

5.

6.

Саветодавни рад са
педијатријском
службом –нега и
превенција код
здравствених обољења

Саветодавни рад
стручне службе –
родитељски,
индивидуални
разговори

Систематско праћење
и посматрање детета
од стране васпитача
Укључивање родитеља
у систем праћења и
посматрања детета –
добијање информација
од значаја за
сагледавање целокупне
слике о детету.
Организовање
заједничких
активности,
укључивање родитеља
у в-о рад,према
могућностима

Педијатри
Дома нздравља
Велико
Градиште

Стручни
сарадници:
педагог, и
логопед

Васпитачи,
мед.сестре,
стручни
сарадници по
потреби

Васпитачи,
мед.сестре

На почетку
радне године, и
континуирано
током године

Присуство педијатра на
групним родитељским
састанцима на нивоу
узраста деце. Долазак
педијатра једном недељно
(сваке среде),
саветовалиште за родитеље.

На почетку
радне године и
током године

Присуство родитељским
састанцима на почетку
године, израда флајера за
родитеље на тему
адаптације деце, присуство
родитељским састанцима у
току године, израда анкете
за родитеље, индивидуални
саветодавни разговори.

На почетку
године и токим
године

Групни и индивидуални
разговори са родитељима,
Упитници, анкете за
родитеље, белешке о деци,
заједничко креирање
дечијег портфолиа
мед.сестре-васпитачи и
родитељи.

Током године

Присуство родитеља
приликом обрада теме:
''Занимања'', заједничке
радионице: родитељи, деца
и васпитачи.
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6.6.2. Специјализовани програми у установи, програми посебних области васпитно –
образовног рада
Енглески језик
Циљеви

Мотивисање деце
за учење страног
језика

Отвореност према
новим сазнањима

Развијање
комуникацијске
компентенције
(разумевање,
самоизражавање)

Стварање основе
за лакше учење
страног језика

Употреба знања у
свакодневном
животу

Реализација

Носиоци

1. УПОЗНАВАЊЕ И
ПРЕДСТАВЉАЊЕ где су
деца научила да представе
себе и своје другове, да
кажу како се зову и да се
поздраве приликом
сусрета и одласка;
упознали су и страна
имена ликова из књиге
која ће се преплитати кроз
цело градиво;
2. БРОЈЕВИ И БОЈЕ, од 1 до
10, по реду и преко реда,
прво препознавање, а
затим писање по диктату
(нпр. написи број два
плавом бојом) ;
3. ДЕЛОВИ ЛИЦА И ТЕЛА
– глава, коса, очи, уши,
нос, уста, руке, шаке, тело,
ноге, стопала;
4. ГАРДЕРОБА – зимска и
летња (капут, чизме,
ципеле, џемпер,
панталоне, маица, патике,
сандале, папуче, шортс,
хаљина). Научили су да
разликују гардеробу према
временским условима,
затим да разврстају одело
за девојчице и дечаке, да
кажу када им је топло или
хладно, да именују
временске услове:
сунчано, кишовито,
ветровито, пада снег;

Лице са
лиценцом за
минимално
Б2 ниво
познавања
страног
језика.

Временска
динамика

Од октобра
2015. до
јуна 2016.
Два пута
недељно.

Начин
праћења

Увидом у
непосредни
рад (педагог,
психолог),
извештај о
раду на крају
радне године.
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5. СОБЕ И НАМЕШТАЈ –
дневна, спаваћа, кухиња,
купатило, столица, сто,
врата, прозор, кревет,
слика;
6. ХРАНА – хлеб, пилетина,
риба, вода, млеко, јабука,
банана…
7. ЖИВОТИЊЕ – пас, мачка,
коњ, жаба, гуска…
8. БОЖИЋ И УСКРС

Напомена: У овој радној години енглески језик је реализован у поподневним сатима од
стране наставнице Луције Маринковић. Ове године у централном објекту енглески је
похађало 11. детета, у подручним васпитним групама програм се одвијао у: Курјачу (10
детета), Мајиловцу (6 детета), Царевцу (6 детета) и у Десину (3 детета).
Научимо шах кроз игру – родитељи нису били заинтересовани за понуђени програм,тако
да он није био реализован у току године.
Растимо уз плес
Програма са којим је наша установа почела 2011/12. године, јесте обука плеса за децу од 3
године до поласка у школу. Програм „Растимо уз плес“ је акредитован од стране
Министарства просвете. Дана 16.11.2011. потписан је уговор између наше установе и
Дечје плесне асоцијације из Београда. Предмет уговора је коришћење дечјих плесних
програма за реализацију пројекта „Предшколци на трговима“ у оквиру програма „Растимо
уз плес“. Координатори програма ове године били су: Надица Јевтић – васпитач, Милена
Ђуричић- васпитач, Ана Тегелтија- васпитач.
Након адекватне обуке координатора и претходног анкетирања родитеља, у октобру 2015.
године почело се са обуком запослених, деце и родитеља. Координатори су на стручним
већима вршили обуку васпитача. Васпитачи су са децом кореографију увежбавали два
пута недељно, док је обука за родитеље вршена на редовним родитељским састанцима.
Сама манифестација одржана је 01.06.2016. године. Са задовољством можемо рећи да у
овом пројекту успешно учествујемо већ пуних пет година. Посебно смо задовољни што
кроз ове активности развијамо ритам код деце и негујемо љубав према музици.
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МАНИФЕСТАЦИЈА ''ПРЕДШКОЛЦИ НА ТРГОВИМА''

6.6.3. Други програми и облици рада у предшколској установи, пригодни и
повремени програми
Еколошки програм „Еколошка азбука“- извештај Еко тима
Еко тим ПУ „Мајски цвет“ у радној 2015/2016. години чинили су следећи чланови:
1. Светлана Јевтић – васпитач и координатор тима
2. Славица Јанковић – директор
3. Надица јевтић, васпитач
4. Марија Мартиновић, васпитач
5. Светлана Паљић – васпитач
6. Гордана Перић – васпитач
7. Свјетлана Стокић – васпитач
8. Сладинка Милетић – васпитач
9. Драган Коцмановић – домар
10. Младен Слепчевић – представник локалне заједнице
11. Драган Дрндаревић – представник родитеља
На основу плана Еко тима за радну 2015/2016. годину, а са циљем развоја еколошке свести
код деце, у току поменуте радне године обележени су планирани датуми организовањем
следећих активности:
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Недеља зраве хране ( 12.10.2015. – 16.10.2016.) обележена је на следећи начин:
12.10.2015, понедељак: организоване су игре и активности за децу свих узраста у
оквиру својих васпитних група, заједнички осмишљене од стране деце и васпитача.
- 13.10.2015, уторак: у сарадњи са патронажном службом Дома здравља деци је одржано
кратко предавање на тему здраве исхране, које је употпуњено такмичарским играма
везаним за тему здраве хране.
- 14.10.2015, среда: организоване су ликовне радионице са децом и родитељима по
групама у складу са темом Недеље здраве хране. Деца и родитељи су израђиваи
предмете и слике користећи некварљиве здраве производе и након израде направљена
је изложба радова сваке групе испред своје радне собе.
- 15.10.2015, четвртак: одржана је представа „Гљивица и Здравица“ са темом везаном за
здраву исхрану, а у извођењу радника нашег колектива и родитеља
- 16.10.2015, петак: због лоших временских услова „Пикник здраве хране“ одржан је у
холу установе. Деца су се служила здравим слатким и сланим колачима и
грицкалицама донетим од куће, дружила се, водила разговоре и уживала као на правом
пикнику.
Светски дан шума и вода обележен је 21-22.03.2016. активностима које су осмислили деца
и васпитачи у оквиру својих васпитних група на актуелну тему.
-

Због обележавања ускршњих празника, обележавање Дана здравља и спорта и Еко-недее
померени су за период од 11.04.2016 - 15.04.2016.
Светски дан зравља и спорта обележен је у понедељак, 11.04.2016 . кратким предавањем и
физичким активностима које је са децом у холу установе организовао Мастер проф.
физичког васпитања и спорта Дејан Милановић, тренер и вођа прогама „Здраво дете“.
Еко недеља, обележена је од 12.04. до 15.04.2016, на следећи начин:
-

-

-

12.04.2016, уторак: у оквиру сваке групе прављене су књиге са еколошким причама и
песмама које су измишљала деца, које су забележили родитељи и доносили
васпитачима своје групе. Све приче спајане су у Еколошку књигу те групе и на крају
су све књиге изложене у холу.
13.04.2016, среда: старије рупе посетиле су комунално предузеће „Спајдер“ нашем
граду и упознале се са њиховим радом, док су деца осталих васпитних група
учествовала, заједно са васпитачима, у уређењу нашег двришта.
14.04.2016, четвртак: у оквиру васпитних група организовано је прављење рибица и
бродића одабраном техником, а затим су деца у холу установе могла да „пусте“ оно
што су правила у „Дунав“ који је направљен од платна и које је прадстављало један део
његовог тока, од Рама до Голупца. Ту, на обали импровизоване реке Дунав деца су
сазнала интересантне податке о овој реци и научила „Дунавску песму“
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15.04.2016, петак: органозована је представа „Еколошка гусаријада“ у извђењу радника
колектива и родитеља.
Током целе недеље владала је пријатна и весела атмосфера.
 Светски дан цвећа, 23.05.2016, обележен је у оквиру васпитних група брањем
пролећног цвећа, прављењем икебана и венчића од цвећа.
 Дан природе, 30.05.2016. као и Светски дан животне средине,06.06.2016. обележен је
такође по васпитним групама.
-

Позориште у вртићу
Назив представе

1.

2.

''Принцеза на зрну
пасуља''

''Гљивица и здравица''

Време
реализације

Реализатори

Присутне групе

7.10.2015.

Васпитачи и родитељи нашег
вртића – Свјетлана Стокић,
Светлана Јевтић, Драган
Коцмановић и Наталија Лазић

Предшколске и
старија јаслена
група

15.10.2015.

Васпитачи и родитељи нашег
вртића – Свјетлана Стокић,
Светлана Јевтић, Драган
Коцмановић и Наталија Лазић

Предшколске и
старија јаслена
група
Предшколске и
старија јаслена
група

3.

''Новогодишња
представа''

29.12.2015.

Васпитачи и родитељи нашег
вртића – Свјетлана Стокић,
Светлана Јевтић, Драган
Коцмановић и Наталија Лазић

4.

''Деда и репа''

22.03.2016.

Позориште Лане из Кикинде

Предшколске и
старија јаслена
група

5.

''Еколошка
гусаријада''

15.04.2016.

Васпитачи и родитељи нашег
вртића – Свјетлана Стокић,
Светлана Јевтић, Драган
Коцмановић и Наталија Лазић

Предшколске и
старија јаслена
група

6.

''Дружење са чика
Рашом''

19.04.2016.

Посета дечијег писца и
публицисте Раше Попова

Предшколске и
старија јаслена
група
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''Принцеза на зрну пасуља''

''Еколошка гусаријада''

''Новогодишња представа''

''Дружење са чика Рашом''

Једнодневни излет у Београд
Излет у Београд је реализован 08.06.2016.године. Ове године деца су према програму који
је донело Васпитно - образовно веће, посетила Београдску Аду, са програмом на Ади
сафари, који је укључивао вожњу возићем, представу за децу ''Робинсон Крусо'', посету
мини зоо-врту, рекреативне паузе уз аниматоре, ручак и оно што је изазвало посебно
одушевљење код деце, посета Дино-парку. На излет су ишла деца старијег предшколског
узраста 4,5 – 7 година. Укупан број деце која су посетила Београд је 125. Услове
реализације излета као и до сада, регулисала су саветодавна и управна тела у
предшколској установи. На излет се кренуло са четири аутобуса. У аутобусима су поред
васпитача, као додатна помоћ кренули и стручни сарадници и медицинске сестреваспитачи, као и директор установе Славица Јанковић. Уколико је постојала потреба било
је омогућено да са поједином децом крене и један родитељ.
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Боравак у Београду је протекао у најбољем реду, као и путовање до престонице. Излет је
реализован према плану и програму. Деца су се кућама вратила у вечерњим сатима
препуна незаборавних утисака.

Обилазак Аде возићем

Ада сафари, мини зоо-врт

представа ''Робинсон Крусо''

Дино-парк

7. Сарадња са породицом
Породица је један од најважнијих агенаса свих видова психичког, физичког и духовног
развоја детета. Стога је и ове године најважнији задатак био успостављање добре
комуникације између установе и родитеља.
Васпитачи су имали обавезу да од родитеља ујутру преузму дете и траже информацију о
евентуалним променама укупног статуса детета у односу на претходни дан, а да родитељу
пруже релевантну информацију о евентуалним променама код детета запажених у току
дана. Адаптација нове деце протекла је без већих проблема. Родитељи и васпитачи имали
су довољно контаката у летњем периоду, који су омогућили да се благовремено упознају и
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размене потребне информације како о деци тако и о начину рада и условима
функционисања у вртићу.
Поред индивидуалних контаката са родитељима организовани су и групни родитељски
састанци. На почетку радне године били су организовани и састанци за све васпитне групе
одређеног узраста, за сваки узраст посебно. Састанцима су присуствовали директор
установе, стручна служба, васпитачи, медицинске сестре. Као подршка теми о заштити
здравља и превенцији присуствовали су и педијатри из Дома здравља Велико Градиште.
Приликом индивидуалних разговора као и родитељских састанака родитељи су нам били
активни сарадници у креирању дечјих портфолиа, као и приликом праћења дечјег развоја
и напредовања.
У току године одржано је више радионица са родитељима. На нивоу целе установе
одржане су радионица у Дечјој недељи и Ускршња радионица. Тема радионице поводом
обележавања светског дана здраве хране била је ''Израда предмета од коштуњавог воћа''. У
складу са темом све васпитне групе бавиле су се израдом употребних предмета од
коштуњавог воћа, изложба радова је била у холу установе и испред реадних соба.
Поједине васпитне групе одржале су радионице везане за теме које су актуелне у њиховим
грипама. Приликом обраде одређених тема везаних за развој деце, васпитно-образовни
рад, у рад су се укључивали и стручни сарадници. У предшколској групи Бубамара
реализована је радионица са родитељима, као и презентација на тему ''Утицај друштвених
промена на дечији развој и игру''
Сарадња са родитељима се одвијала и писаним путем: Флајери са одређеним темама за
родитеље, обавештеља на огласним таблама, креативни панои са одређеним темама.
Родитељи су на време анкетирани по питању специјализованих и повремених програма у
установи. Кутак за родитеље је садржао флајере и едукативне материјале које установа
израђује на различите теме: адаптација деце на вртић, припремни предшколски програм,
превентивно-здравствена заштита деце и др. Путем сајта установе родитељи су редовно
могли да прате дешавања у предшколској установи, као и да прочитају сва важна
обавештења.
У току године функционисало је и педијатријско саветовалиште за родитеље. Сваке среде
у јутарњим часовима у нашој установи је боравио педијатар. Родитељи су могли да се
информишу о свему везано за здравље детета и да благовремено реагују у складу са
стручним саветима. Што се тиче неких других фактора и чинилаца у развоју детета, за
проблеме и недоумице родитељи су се обраћали стручној служби. У току године
индивидуалне саветодавне разговоре водили су педагог и логопед предшколске установе.
Отворена врата, једном недељно, у термину предвиђеном за индивидуалне разговоре
родитеља и васпитача, васпитачи примају родитеље. У отвореном дијалогу васпитача и
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родитеља често се решавају проблеми који се појаве као саставни део дететовог одрастања
и укључивања у колектив. Истичемо да се индивидуални разговори обављају свакодневно
приликом пријема и одвођена детета. Васпитачи такође разговарју са родитељима према
потребама и мимо отворених врата. Овај термин у пракси углавном служи уколико
родитељ има неку дилему или проблем педагошке природе и има потребу да о томе
поразговара са васпитачима. Приликом проблема или ситуација које су свој утицај
шириле на функционисање целе групе, заједничке разговоре водили су васпитачи и
стручни сарадници заједно са родитељима.
Родитељи су нам као и до сада били велика подршка приликом реализација приредби и
манифестација. Поред прирпеме костима, учествовали су и у одвођењу деце на
манифестације које се организују у градовима у нашем окружењу. Активну подршку
родитељи су нам пружили приликом организовања маскенбала, приредбе за Дан
предшколске установе, приликом организовања новогодишњих приредби. Деца су на
пролеће учествовала у бројним манифестацијама: Дечје спортске игре у Петровцу на
Млави, Фестивал цвећа и меда у Великом Градишту, Фестивал модерних игара и
традиционалног плеса у Пожаревцу, Сјај у оку у Божевцу. На свим догађајима пратили су
нас родитељи и пружали нам неопходну подршку. Завршна манифестација одржана је у
нашем вртићу: ''Предшколци на трговима'' у оквиру пројекта ''Растимо уз плес''. Овом
манифестацијом спојили смо задовољство деце, родитеља, запослених али и целе локалне
средине, која сваке године ужива у овом лепом догађају.
Непосредно укључивање родитеља у васпитно-образовни рад практиковао се као и до
сада, највише када су се обрађивале теме занимања људи. Тако су родитељи различитих
професија деци представљали своје занимање.

Најмлађи са родитељима на маскенбалу

Ускршње креативне радионице
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Пролећне спортске игре

''Дечија игра'' дружење у Бубамари

Фестивал цвећа и меда у Великом Градишту

Презентација „Адаптација“ у јасленим
групама

8. Сарадња са локалном заједницом
Досадашње искуство показује да локална друштвена заједница има велику улогу у
остваривању васпитно-образовних циљева предшколске установе. Предшколска установа
мора бити отворена према средини у којој живи. Културне норме у којима деца живе као и
искуства која стичу приликом сусрета са својим непосредним окружењем узимали смо у
обзир приликом прављења васпитно-образовног програма.
У оквиру сарадње са локалном заједницом организована је сарадња са Основним
школама у циљу што свестраније припреме детета за полазак у школу, сарадња са Домом
здравља, Центром за социјални рад, Библиотеком ''Вук Караџић'', Средњом школом
Велико Градиште, Црвеним крстом, Културним центром Велико Градиште, Месном
заједницом Велико Градиште, Туристичком организацијом, Удружењем грађана ''Ром'' и
слично.
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Деца су била креатори следећих манифестација:















Дечија недеља;
Дечији маскенбал;
Недеља здраве хране;
Обележавање Дана предшколске установе;
Новогодишњи и божићни празници;
Свети Сава;
Дан жена;
Светски дан вода и шуме, први дани пролећа;
Ускршњи празници;
Еко-недеља;
Фестивал цвећа и меда;
Недеља здравља уста и зуба.
''Растимо уз плес''- Предшколци на трговима;
Једнодневни излет у Београд

У оквиру дечје недеље деца су посетила бројна места у нашем окружењу. Посетили смо
зграду Општине, салу Скупштине општине Велико Градиште у којој су нас срдачно
примили председник општине Драган Милић и његови сарадници. Посетили смо и
Библиотеку Вук Караџић, музеј нашег града. Васпитачи су припремили позоришну
представа за децу у нашем вртићу. Били смо и у ватрогасној служби, која нам је поред
едукације о заштити од пожара демонстрирала како изгледа гашење пожара и представили
су нам своју професију ватрогасаца. Деца из припремних предшколских група посетила су
и комунално предузеће ''Спајдер'', где су имала прилике да виде где се и на који начин
одлаже отпад из нашег града.
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Током целе године живот у предшколској установи преплиће се са дешавањима у нашој
средини. Тако су нам најдраже они догађаји који деци пружају непосредну могућност да
доживе и науче нешто ново. Овакви догађаји углавном гарантују добру забаву за децу и
одрасле, а кући се увек вратимо пуни лепих утисака. Посета зеленој пијаци увек значи
нека нова искуства и доживљаје, а у вртић се увек вратимо са пуно свежег воћа и поврћа
које у сласт поделимо са својим другарима из млађих група.
У сарадњи са педијатријском и патронажном службом Дома здравља, сарађивали
смо приликом родитељских састанака са родитељима деце свих узраста. Запослени из
наше установе и тим за заштиту деце од насиља из Дома здравља, састали су се приликом
обуке запослених ПУ за реаговање у кризним ситуацијама. Сваке среде у ПУ радило је
педијатријско саветовалиште за родитеље. Са патронажном службом обележили смо
важне датуме, као што су Светски дан дојења, дан здраве хране и сл. Патронажна служба
редовно обилази све васпитне групе, приликом прегледа личне хигијене код деце. У
недељи здравља уста и зуба, предшколце је посетио дечији стоматолог и том приликом
реализоване су бројне активности у којима су учествовала деца, родитељи и васпитачи,
као и представници Дома здравља Велико Градиште. Дом здравља и предшколска
установа, већ другу годину за редом сарађују са удружењем грађана ''Ром'', при чему на
родитељским састанцима, трибинама, делујемо на два велика питања која се тичу ромских
породица, а то су обухват деце предшколским програмом и превентивно здравствена
заштити и хигијена деце.

''Осмехни се здраво''-посета стоматолага

''Здрава и нездрава храна''
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Сарадња са школама одвијала се током целе године. Предшколске групе у селима су
смештене у школске просторе, што нам омогућава свакодневну сарадњу. Организовани су
родитљски састанци на којима су биле присутне учитељице. Предшколске групе на терену
су заједничи обележавале Новогодишње празнике, Светог Саву. Организоване су
заједничке акције сређивања дворишта.Стручне службе школа и вртића су такође
сарађивале на свим актуелним темама како би обезбедили што квалитетнији педагошки
рад установа. У току године размењивале су се информације везане за Дечију недељу,
Еколошки програм, инклузивно образовање, као и сарадњу са учитељицама, упознавање
предшколаца и узајамна сарадња учитеља и васпитача.

Еко недеља у нашем вртићу

Од пре две године, предшколска установа је покренула програм укључивања деце из
ромских породица у предшколски систем. Велику подршку у овом раду поред локалне
самоуправе пружа нам удружење грађана ''Ром'', са њима реализујемо бројне догађаје који
за циљ имају обухват све деце ППП-ом, као и укључивање млађе деце (од 3 године) у
предшколски систем. Са циљем промовисања мултикултуралности нашег подручја,
реализовали смо низ догађаја које промовишу ромску традицију и културу. Посебно
издвајамо посету чланова Канцеларије за људска и мањинска права и националног савета
Рома нашој предшколској установи. На децу и запослене у предшколској установи је
највећи утисак оставила изложба ликовних радова ''Боје хуманости'' који приказују живот,
културу и традицију Рома.
''Боје хуманости'' –изложба ликовних радова

Цигански плес, предшколске групе
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Сарадња са библиотеком ''Вук Караџић'' је настављена. Деца су у оквиру Дечије недеље
посетила библиотеку и том приликом су сви добили бесплатне чланске карте за дечије
одељење библиотеке. Љубав према дечијој литератури нас спаја, па тако сваке године
организујемо узајамне посете. Приликом Новогодишње посете радника библиотеке нашем
вртићу, припремне предшколске групе су добиле донацију у виду дечијих сликовница и
књига.

Директорка и радници библиотеке ''Вук Караџић'' из Великог Градишта у посети вртићу

Наша предшколска установа у току године организује бројне догађаје на којима су
присутни и представници наше друштене заједнице. Заједно обележавамо важне датуме и
догађаје, почев од Дечије недеље, Недеље здраве хране, затим у новембру прослављамо
Дан наше ПУ. Након тога заједнички обележавамо Новогодишње празнике, Светог Саву,
8.март. На пролеће прослављамо Дан шума и вода, потом Ускршње празнике, затим
бројним активностима обележавамо Еко недељу и 22. април – Дан планете Земље и на
крају радне године свечаном манифестацијом ''Растимо уз плес – Предшколци на
трговима'' обележавамо Светски дан детета. Испраћај предшколаца на крају радне године
посебан је догађај за нас.
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Поред догађаја које креира и организује наша ПУ, годинама уназад узимамо учешће на
бројним манифестацијама које организују други вртићи и школе. Тако смо ове године
узели учешће на пролећним спортским играма у Петровцу на Млави, одакле смо се
вратили са освојеном бронзаном медаљом. Наши предшколци су наступили на ''Фестивалу
цвећа и меда'' који се сваке године одржава у нашем граду. На фестивалу традиционалних
игара и модерног плеса у Пожаревцу, освојили смо друго место у категорији модерног
плеса и треће у категорији традиционалних плесова. Учешће смо узели и на фестивалу
''Сјај у оку'' који организује основна школа из Божевца, одакле смо се вратили са
признањем за најоргиналније костиме. Заједно са децом из основних школа трчимо у
чувеном РТС-овом кросу ''Кроз Србију''.
У току летњег периода већ друго лето за редом наши васпитачи у сарадњи са родитељима,
Месном заједницом Велико Градиште и Туристичком организацијом из Великог
Градишта у току летњег периода организују позоришне представе за децу на отвореном.
Циљ ових представа је првенствено промоција вртића, упознавање што већег броја деце и
родитеља са вртићем и неким од активности које се код нас реализују. Затим ширење и
богађење дечијег искуства и повезивање са догађајима који нас окружују. Ове представе
као тему углавном имају неке од догађаја који се дешавају у току лета у нашем граду.
Тако на занимљив и креативан начин деци приказујемо традиционална дешавања у
Великом Градишту као што су Аласке вечери, Пасуљијада и сл. Оно што је од изузетног
значаја јесте да се ове представе одржавају у дечијем амфитеатру на дунавском кеју,
бесплатне су и њима редовно присуствује велики број деце, ту су деца из нашег вртића
али и деца која из неког разлога не похађају вртић.

9. Извештаји о раду стручних органа, тимова и стручне службе
предшколске установе
9.1. Извештај о раду Педагошког колегијума
На основу закона о основама система васпитања и образовања, чл. 66. и 67. и на
основу Статута П.У. „Мајски цвет“ из Великог Градишта, члан 61., члан 62. и члан 63.,
08.12.2010. године формиран је Педагошки колегијум П.У. „Мајски цвет“ Велико
Градиште. Педагошким колегијумом председава директор установе.
У радној 2015/2016. години, чланове Педагошког колегијума су чинили:
1. Славица Јанковић-директор Установе;
2. Милена Митић-педагог;
3. Јелена Блажевић-Богдановић-логопед;
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4. Валентина Јанковић,васпитач-председник актива ППП;
5. Марија Мартиновић-васпитач, представник предшколских група;
6. Вера Мишић-медицинска сестра-васпитач.
Педагошки колегијум се у претходној 2015/16.години редовно састајао и на седницама
расправљао о текућим питањима. Неке од кључних тема којима се бавио јесу:











Активности предвиђене Развојним планом установе, њихова оствареност и даљи
планови;
Активности сарадње са локалном заједницом, родитељима;
Манифестацијама, приредбама, догађајима, посебно приликом извођења деце из
вртића;
Безбедност деце у установи и ван ње, заштита деце од насиља;
Реализацијом посебних, специјализованих и повремених програма, посебно
програма укључувања ромске деце у предшколско васпитање;
Активностима које спроводи Стручни тим за инклузивно образовање;
Активности тима за самовредновање, праћење процеса вредновања квалитета рада
установе;
Стручним усавршавањем васпитно-образовног особља у предшколској установи;
Радом ментора са приправницима, увођење приправника у посао васпитача,
мед.сестре-васпитача;
Другим питањима од значаја за рад и функционисање предшколске установе.

9.2. Извештај о раду Васпитно-образовног већа
Васпитно-образовно веће чине медицинске сестре, васпитачи, стручни сарадници и
директор установе који председава Већем. Васпитно-образовно веће се бавило питањима
која су од значаја за васпитно-образовни рад у установи. Такође, на седницама васпитнообразовног већа, анализирао се васпитно-образовни рад за одређени временски период и
планирао ток будућих активности.
Веће се у предходној години састајало 8 пута. Кључне теме које су разматране јесу:





Припремљеност за почетак радне године;
Разматрање допуна Предшколског програма, Годишњег извештаја о раду
предшколске установе као и Плана рада за текућу годину, израдом Развојног плана
предшколске установе и другим значајним докуметима за рад и правилно
функционисање установе;
Адаптацијом деце на вртић;
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Програмима за Дечју недељу, Недељу здраве хране, Еко недељу;
Свим важним догађајима, наступима, манифестацијама, такмичењима;
Остваривањем посебних, специјализованих и повремених програма у установи;
Активностима које спроводе стручни тимови: СТИО, Тим за самовредновање, Тим
за развијање предшколског програма, Тим за сарадњу са породицом и друштвеном
заједницом;
Стручним усавршавањем у предшколској установи;
Активностима везаним за реализацију Развојног плана установе;
Безбедношћу деце у установи, доношење новог правилника, предузимање
конкретних мера за безбедност деце;
Формирањем Комисије за пријем деце у вртић;
Планирањем међусобног дружења деце из централног објекта и подручних
васпитних група;
Реализацијом једнодневног излета у Београд;
Другим питањима од значаја за правилан и добар рад установе.

9.3. Извештај Актива васпитача који реализују припремни предшколски програм
Председник стручног Актива: Валентина Јанковић, васпитач
Време
реализације
Август, 2015.

Септембар ,
2015.

Активности/ Теме
Припремљеност за почетак
радне године
Избор радних листова
Период адаптације – осврт
Специјализовани програми,
Вођење педагошке
документације

Децембар 2015. Стручно усавршавање,
Набавка стручне литературе
Мај 2016.

Дечије манифестације
Једнодневни излет у Београд
Стручно усавршавање

Начин реализације

Носиоци Реализације

Разговор, одабир потребних Васпитачи, стручни
средстава
сарадници, директор
Приказ рада са децом и
дискусија

Васпитачи, стручни
сарадници

Дискусија

Васпитачи, стручни
сарадници, директор

Разговор, дискусија

Васпитачи, директор
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9.4. Извештај о раду Тима за самовредновање за радну 2015/2016. годину:
Чланови Тима за самовредновање:
Ред.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Име и презиме
Милена Митић
Јелена Блажевић-Богдановић
Татјана Цветковић
Марија Живановић
Драгана Живковић
Вера Мишић
Милена Ђуричић
Александар Миловановић
Наталија Лазић

Функција у предшколској установи
Педагог
Логопед
Представник запослених, координатор тима
Представник запослених
Представник запослених
Представник запослених
Представник запослених
Представник Управног одбора
Представник Савета родитеља

ТОК ПРОЦЕСА РАДА У 2015/16.ГОДИНИ:
У складу са Годишњим планом рада Тима за самовредновање израђеним у јуну 2015. године, ове године смо
се бавили вредновањем 7 кључних области у години пред израду новог Развојног плана установе. Остале
активности тима одвијале су се у складу са израдом Развојног плана предшколске установе и одпочињањем
новог циклуса самовредновања у предшколској установи.
Тим за самовредновање је ове године одлучио да испита индикаторе који су у предходном периоду били
ниже вредновани у свих седам кључних области, с тим циљм израђена је скала процене за седам кључних
области коју су попуњавали представници родитеља, запослених и локалне самоуправе. Приликом одабира
узорка испитивања чланови тима водили рачуна да све структуре буду подједнако заступљене према броју,
родној равноправности и другим методолошким принципима. Што се тиче деце, као начин испитивања
одабран је интервју. Како би се обезбедила што већа објективност приликом давања одговора, чланови тима
су се сложили да децу интервјуишу стручни сарадници (педагог и логопед), док су се остали чланови тима
бавили скалом процене и њеним попуњавањем од стране свих интересних група.
Како би дошли до што конкретнијих резултата и чињеница које ће нам користити приликом израде новог
Развојног плана са члановима Савета родитеља у мају 2015. године, смо реализовали радионицу на којој је
рађена SWOT анализа кључних области. Добијени резултати биће искоришћени приликом израде новог
Развојног плана предшколске установе.
У јануару 2016. Године усвојен је нови Развојни план предшколске установе. Усвајању Развојног плана
предходила је радионица са родитељима, запосленима и представницима локалне самопуправе у којој су
поред чланова актива за развојно планирање активно учешће узели и чланови тима за самовредновање.
Резултати ове радионице део су извештаја о раду Актива за развојно планирање.
Тим је у јуну 2016. године отпочео нови циклус самовредновања. Како би у наредној радној години
одабрали кључну област са којом ћемо отпочети нови циклус самовредновања, чланови тима су се бавили
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израдом упитника отвореног типа за процену задовољства родитеља радом предшколске установе. Упитник
је подељен свим јасленим и предшколским групама, упитник је анонимног карактера и у холу предшколске
установе налазила се кутија за упитнике.
Након анализе упитника за родитеље, као и анализе циљева и задатака датих Развојним планом предшколске
установе, чланови тима су се сложили да област са којом ћемо започети нови циклус самовредновања буде
васпитно-образовни рад.
Скала процене седам кључних области квалитета рада ПУ
Подела задужења у оквиру тима:
Скалу процене сачинио стручни сарадник - педагог на основу кључних стандарда и индикатора. Иако је
предлог био да у скалу процене уђу најниже оцењени стандарди из седам кључних области квалитета рада
ПУ, чланови тима су се сложили да за области Етос, Ресурси и и Праћење дечијег развоја и напредовања
поновимо све кључне стандарде, обзиром да је прошло доста времена од када су ове области вредноване. За
прикупљање података путем скале процене код запослених задужене су Татјана Цветковић, Драгана
Живковић, Вера Мишић, Милена Ђуричић и Маја Живановић. Испитивање родитеља и представника
локалне заједнице обавиће Наталија Лазић, представник родитеља. Сви чланови тима прегледаће документа
заједно. Обраду података и писање извештаја урадиће стручни сарадник, педагог уз сарадњу са осталим
члановима тима.
Поред скале процене чланови тима су израдили интервју, како би дошли до мишљења деце. Како би се
постигла што већа објективност у давању одговора децу су интервјуисали стручни сарадници.
Узорак:
Процес прикупљања података (дељења и прикупљање скала процене, као и статистичка обрада) почео је
21.10.2015.године и трајао је до 17.12.2015. године, подељено је 30 скала процене, представницима родитеља
10, представницима запослених 20 упитника, Прикупљено је 26 скала процене.
Педагог предшколске установе средио је податке добијене скалама процене (помоћу програма за
статистичку обраду података), а затим је Тим на састанку одржаном 17.12.2015. године обрадио податке
добијене интервјуом. Тада су прегледана сва кључна документа установе.
Што се тиче интервјуа, укупно је интервјуисано 30 деце из 13 предшколских група.

Методологија истраживања
На основу сагледаних података добијених из различитих извора:
1. Скала процене попуњених од стране:




васпитача
осталих запослених (секретар, административни радници)
родитеља чланова Савета родитеља
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Тим за самовредновање је за сваки вредновани показатељ израчунао средњу вредност целокупног узорка.

2. Затим су обрађени подаци добијени интервјуисањем деце.
3. Прегледана су сва кључна документа предшколске установе.
4. Прегледани су записници тимова као и стручних тела у установи, као и записници Управног одбора
и Савета родитеља.

5. Након тога прегледана је педагошка документација стручне службе (анкете за родитеље са почетка
радне године).

6. Затим су чланови подтима кроз разговор анализирали добијене податке и на основу тога је израђен
извештај.

Кључне области квалитета рада предшколске установе, скала процене
Кључна област: Васпитно-образовни рад
Стандард

Показатељи

Добијени резултати

Ритам
живљења
прилагођен је
потребама
деце

Распоред дневних
активности прилагођен
је узрасним
карактеристикама и
индивидуалним
потребама деце 3.86

Распоред дневних активности
прилагођен је у великој мери
узрасту и потребама деце.
Родитељи су нешто ниже
оценили други наведени
индикатор, углавном због
времена предвиђеног за
спавање, јер нека деца
простонемају навику а ни
потребу за поподневним
одмором. Такође истичу да је
потребно организовати већи
број активности на отвореном
простору, као и да треба
повећати број физичких
активности генерално.

Обзиром да је најниже
оцењени индикатор везан за
физичке активности деце на
отвореном простору, циљ у
даљем планирању и
унапређивању рада установе
биће проширење садржаја у
оквиру физичких активности
деце.

Добијени резултати показују
да родитељи нису у довољној
мери укључени у израду плана
адаптације, а нису довољно
укључени ни у рад васпитне
групе у овом периоду. Више
оцењени индикатор односио се

Припрему деце за полазак у
вртић у наредном периоду
обављаће се заједничким
ангажовањем родитеља и
васпитног особља вртића. Кроз
индивидуалне и групне
родитељске састанке неоходно

Уважавају се
индивидуалне разлике
међу децом у погледу
културе, здравственохигијенских навика,
потреба за храном и
сном 3.6
Постоји равнотежа
активнијих и мирнијих
периода током дана, без
ситуација чекања и
празног хода 3.77

Закључак

Свакодневно се
организују активности
деце на отвореном
простору 3.23
У установи се
тимски
стварају
оптимални
услови за
адаптацију

План адаптације прави
се у сарадњи са
родитељима пре
поласка детета у вртић
3.57
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деце

Родитељима се пружа
правовремена стручна
подршка 3.77

на правовремено пружање
стручне подршке породици у
периоду адаптације.

Током процеса
адаптације родитељи су
непосредно укључени у
рад васпитне групе 3.57

је подићи свест родитеља о
личној одговорности и
обавезама у периоду
адаптације. Уколико буде
потребно, родитељима треба
омогућити боравак у групи у
првим данима адаптације, а у
летњем периоду омогућити
посету деце и родитеља вртићу
ради лакше адаптације на нову
средину.

Кључна област: Дечји развој и напредовање
Стандард
Деца су
мотивисана и
активно
укључена у
активности

Показатељи
Заједничку
делатност
карактерише
партнерски однос
дете-васпитач 3.74
Васпитачи и деца
заједно учествују у
истраживању и
решавању
различитих
проблема 3.63
Васпитачи
доприносе развијању
дечје игре и
активности 3.91

Добијени резултати

Закључак

Резултати су показали да
васпитачи изузетно доприносе
развијању дечије игре и
активности, међутим, оно на
чему треба додатно порадити
јесте укључивање детета у
процес документовања
сопственог развоја и
заједничко решавање проблема
деце и васпитача.

Обзиром да најниже оцењен
индикатор говори о потреби
веће укључености детета у
процес документовања
сопственог развоја, оно што се
овде нуди као могућност јесте
да деца и васпитачи буду
заједнички креатори
портфолиа детета, као и
могућност да деца сама бирају
садржаје за свој портфолио,
који ће стајати на видном
месту у соби и који ће им увек
бити доступан.

Дете има могућност
да се игра
самостално, са другом
децом, уз учешће и
подршку одраслих 4
У игри и
активностима дете и
васпитач
предузимају
различите улоге
(партнер,
модератор,...) 3.71
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Дете је укључено у
процес
документовања
сопственог развоја
3.54
Праћење
напредовања
деце у развоју и
учењу у основи
је процеса
васпитнообразовног рада

У процесу праћења
јасно су дефинисани
циљеви и начин
њиховог праћења
3.71
Систематско
праћење је у
функцији
програмирања
васпитно-образовног
процеса 3.69
Развој и
напредовање деце
прати се у
различитим
активностима и
ситуацијама 3.83

Праћење деце и њиховог
напредовања треба да буде у
функцији даљег планирања и
програмирања васпитно
образовног рада васпитача,
што је између осталог
индикатор на коме треба
порадити у даљем периоду и
унапредити га. Резултати су
показали и да је у процес
праћења и документовања
дечијег развоја потребно више
укључити и ангажовати
родитеље.

Укључити више родитеље у
процес документовања и
праћења дечијег развоја и
напредовања. Ово је могуће
постићи комуникацијом
родитеља и васпитача између
осталог и путем портфолиа
детета.

Родитељи су
укључени у процес
праћења и
документовања
дечјег развоја 3.74
Родитељи се
квартално
информишу о дечјем
напредовању и
пружају им сена
увид дечји радови и
остала
документација о
детету 3.74
Анализа добијених
података и процена
напредовања
резултат је тимског
рада 3.77
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Кључна област: Подршка деци и породици
Стандард
Предшколска
установа
осигурава да
потребе деце и
породице буду
задовољене

Показатељи

Добијени резултати

Установа
примењује
критеријуме за упис
деце који су у
складу са законском
регулативом 3.97

Упис деце врши се у складу са
законском регулативом, поштују се
осетљиве категорије деце и њима је
дата предност, по овом питању су
готово сви сагласни.

У установи постоји
и спроводи се
програм
превентивне
здравстене заштите
деце 3.4
У установи постоји
и спроводи се
програм социјалне
заштите деце 3.49
Установа обезбеђује
уравнотежену
исхрану која
одговара потребама
деце предшколског
узраста 3.57

Закључак

У даљој будућности треба
размишљати о
евентуалном увођењу
радног места сестре на
превентиви. Што се
исхране тиче, треба
Родитељи, као и запослени врло су водити рачуна да деца
задовољни исхраном деце, сматрају добијају разноврсне
да је социјална заштита деце добра. намирнице у току недеље.
Такође, велика већина је задовољна
исхраном деце у вртићу, мада ту
увек има простора за боље. Оно што
препознају посебно запослени је
потреба за сестром на превентиви,
како би се побољшала здравствена
заштита детета у установи. Деци се
свиђа исхрана у вртићу, највише
воле да једу: супу, шпагете, пицу,
гулаш, крофне пудинг...

Кључна област: Предшколски програм, Годишњи план и Развојни план
Стандард
Све интересне групе
(васпитачи,
родитељи и локална
заједница) учествују
у осмишљавању и
реализацији
програма и планова

Показатељи
Представници свих
заинтересованих
страна у заједници
учествују у
припремању
докумената
предшколске установе
3.74
Припремање
докумената заснива се
на заједничкој
квалитативној анализи
остварености
планираних активности

Добијени резултати
У великој мери су сви
укључени у овај
процес. Испитаници
сматрају да овде има
највише простора за
промену и да би се све
интересне групе
требале још више
укључити у израду
докумената.

Закључак
Укључити више стручна тела
као и локалну заједницу и
родитеље приликом израде
докумената. Посебно
приликом израде посебних,
специјализованих програма,
као и програма тимова и
других стручних тела у
установи.
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и приоритета 3.74
Представници свих
заинтересованих група
доприносе
унапређивању
квалитета планова и
програма 3.69

Кључна област: Етос
Стандард
У Предшколској
установи
поштују се права
детета и
одраслих и
негује клима
поверења

Показатељи
Сви подаци се
пажљиво чувају и
прикладно размењују
уз поштовање
поверљивости 3.74
Права других и њихова
приватност се поштују
3.66
У ПУ се ради
обезбеђивања права на
приватност, користи
посебан простор за
индивидуалне
разговоре 3.57

Добијени резултати

Закључак

Резултати показују да у
Установи постоји заштита
интереса деце и запослених
приликом учествовања на
различитим
манифестацијама, као и да се
у великој мери примењује
активна политика против
насиља и дискриминације у
установи. Међутим,
запослени, у највећој мери
наводе, као недостатак,
непостојање простора за
индивидуалне разговоре.

Потребно је у наредном
периоду обезбедити посебну
просторију за индивидуалне
разговоре, како би се у
потпуности испоштовала
права других и њихова
приватност. За сада,
могућност за обављање
индивидуалних разговора
постоји у оквиру просторија
канцеларије директора и
стручне службе – педагога и
психолога.

Резултати показују да су
родитељи обавештени и
информисани о активностима
и делатностима установе, као
и то да се за новопридошло

У наредном периоду радиће
се на унапређењу ових
индикатора кроз стално
указивање и истицање права
запослених, њихових

Примењује се активна
политика против
насиља и
дискриминације у
установи 3.77
Деца и васпитачи
учествују у
различитим
манифестацијама а на
основу процене и
заштите интереса деце
коју доноси педагошки
колегијум 3.97
У предшколској
установи негује
се клима
припадности и

У ПУ постоји доследно
поштовање норми
којима је регулисано
понашање и

61

заједништва

одговорност свих 3.66
У личним обраћањима
свих у установи
видљиво је међусобно
уважавање, поверење,
толеранција 3.37
За дискриминаторско
понашање у установи
предвиђене су мере и
санкције 3.57
У установи
функционише систем
редовног информисања
родитеља о
активностима и
делатностима установе
3.8

особље примењује се систем
пружања помоћи у
прилагођавању на нову
средину. Ниже оцењени
индикатори показују да у
установи не влада увек
атмосфера међусобног
уважавања и толеранције, што
говори и у прилог другом
ниже оцењеном индикатору да
у установи нису у довољној
мери применљиве санкције за
дискриминаторско понашање.

дужности, као и разматрањем
увођења мера санкције за
дискриминаторско понашање
у установи.

Високо оцењени индикатор
показује да су промоција
вртића и његов углед израз
заједничког ангажовања
запослених, док ниже оцењени
индикатори показују да се у
установи не израђују у
довољној мери информативни
и едукативни материјали, као
и да се рад установе не
презентује довољно у
различитим медијима.

У наредном периоду,
едукативни и информативни
материјали биће израђивани у
већој мери и биће истакнути
на видно место, тако да буду
доступни и деци и
родитељима и запосленима.
Презентација рада установе у
медијима, може се повећати
путем друштвених мрежа, и
редовним ажурирањем сајта
установе.

За новопридошло
особље примењује се
систем пружања
помоћи у
прилагођавању на нову
средину 3.77
Предшколска
установа
подржава и
промовише
квалитетан
васпитнообразовни рад

Промоција вртића и
његов углед израз су
заједничког
ангажовања
запослених 3.8
Васпитачи, стручни
сарадници и сарадници
размењују примере
добре праксе у
установи и ван ње 3.69
Установа израђује
информативне и
едукативне материјале
3.66
Рад установе се
презентује у
различитим медијима
3.49
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Амбијент
предшколске
установе је
пријатан за све

Целокупан простор
установе уређен је тако
да пружа утисак
добродошлице 3.94
Простор установе је
прилагођен потребама
деце са сметњама у
развоју и
инвалидитетом 3.2
У простору
предшколске установе
доминирају дечји
радови 3.83

У предшколској
установи је
развијена
сарадња на свим
нивоима

У установи је
организована сарадња
и међусобна
информисаност између
руководећих, стручних
и саветодавних органа
3.74
У установи се тимски
реализују различите
врсте активности 3.8

Простор установе је уређен
тако да пружа утисак
добродошлице, где влада
пријатна атмосфера. У
простору установе
доминирају дечији радови,
што резултати
самовредновања и показују.
Ниже оцењени индикатор
односи се на прилагођавање
простора установе потребама
деце са сметњама у развоју и
инвалидитетом.

Сталним уређењем простора
радимо на томе да амбијент
установе буде пријатан за све.
Оно на чему треба порадити у
наредном периоду јесте
обезбеђивање средстава за
рад са децом са сметњама у
развоју и изградња прилазне
рампе на улазу у установу,
прилагођен потребама деце са
инвалидитетом.

Резултати показују да се у
Установи тимски реализују
различите врсте активности,
као и да постоји стална
сарадња и размена искуства
између радних јединица.
Постоји добра сарадња са
основним школама, али и са
другим институцијама у
окружењу.

У наредном периоду
трудићемо се да постојеће
облике сарадње, како међу
запосленима тако и на нивоу
институција, задржимо и још
више негујемо.

У Установи постоји
стална сардња и
размена искустава
између радних
јединица 3.71
Предшколска установа
остварује сарадњу са
основним школама на
нивоу објеката/групе
3.83
Предшколска установа
реализује сарадњу са
различитим
институцијама
(културним,
образовним...) у циљу
остварења
програмских циљева
3.89
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Кључна област: Организација рада и руковођење
Стандард
Руковођење на
свим нивоима у
функцији је
унапређивања
рада установе

Показатељи
Директор ефикасно
руководи васпитнообразовним већем и
педагошким
колегијумом 3.77
Директор укључује
запослене у процес
доношења одлука 3.51
Руководилац објекта
благовремено
предузима
одговарајуће мере за
решавање
свакодневних
проблема, у складу са
својим
надлежностима 3.66
У процесу доношења
одлука директор
уважава предлоге
савета родитеља који
унапређују рад
установе 3.91

Добијени резултати

Закључак

На основу резултата можемо
да увидимо да директор
успешно руководи стручним
органима, да благовремено
предузима мере за решавање
свакодневних проблема. У
процесу доношења битних
одлука редовно се консултује
Савет родитеља. Стручно
усавршавање у установи је
континуирно, разноврсно и у
складу са потребама
запослених, како интерно,
тако и екстерно. Индикатори
који указују на место за
побољшање су укључивање
запослених у процес
доношења одлука, као и
различити начини
мотивисања запослених.

У наредном периоду треба
испитати могућност
различитих начина
мотивисања радника, као и
могућност заједничког
доношења појединих одлука
и подела одговорности за
исте. Што се тиче рада
стручних органа, сарадње са
Саветом родитеља, као и
стручног усавршавања,
треба наставити у истом
правцу.

Руководилац, у
складу са
надлежностима,
користи различите
начине мотивисања
запослених 3.57
Директор подстиче
континуирано
стручно усавршавање
запослених у
установи 3.97
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Кључна област: Ресурси
Стандард
Људски ресурси
су у функцији
квалитета рада
предшколске
установе

Показатељи
План установе за
даљи
професионални
развој утемељен је
на редовном
самовредновању
3.86

Добијени резултати

Сви индикатори у оквиру овог
стандарда су високо оцењени.
Процес самовредновања
континуирано се спроводи у
циљу побољшања и
унапређења појединих
стандарда квалитета рада.
Стручно усавршавање врши
Запослени се
се према годишњем плану
стручно усавршавају рада Установе, а у складу са
у складу са
актуелним васпитно
годишњим планом
образовним темама, где се
стручног
новостечена знања
усавршавања 3.97
максимално примењују у
пракси.
Запослени
примењују
новостечена знања
из области у којима
су се усавршавали
3.8

Закључак
Процес самовредновања
контиуирано ће се обављати у
установи, а добијени
резултати биће искоришћени у
сврху унапређења квалитета
рада установе у целини. План
стручног усавршавања
доносиће се на основу
актуелних тема, као и према
интересовањима запослених, а
нова сазнања наћи ће своју
примену у пракси. Неопходна
је стална самопроцена
запослених, ради
унапређивања властитих
компетенција у васпитнообразовном раду.

Приправници се
уводе у посао у
складу са програмом
увођења
приправника у посао
3.91
Васпитачи и стручни
сарадници тимским
радом доприносе
унапређивању
квалитета васпитнообразовног рада 3.86
Васпитно особље на
основу
самоевалуације
унапређује
професионално
деловање 3.74
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У установи су
обезбеђени/
постоје
материјалнотехнички ресурси
(простор, опрема
и дидактичка
средства)

Предшколска
установа располаже
простором за рад у
складу са
нормативом 3.94
Простори
предшколске
установе
задовољавају
здравственохигијенске услове
3.77

Високо оцењени индикатори
који су везани за материјално
техничке ресурсе показују да је
простор установе опремљен
потребним дидактичким
средствима за рад, као и то да
Установа располаже простором
за рад који је у складу са
нормативом.

Установа располаже
простором за рад који је у
складу са нормативом, који
задовољава здравственохигијенске услове и који је
опремљен потребним
дидактичким средствима за
извођење квалитетног
васпитно – образовног рада. У
наредном периоду трудићемо
се да постојеће стање
задржимо и још више
унапредимо додатним
опремањем Установе
средствима за рад, а по
потреби и проширивањем
простора.

Резултати процеса
самовредновања показали су да
се ресурси предшколске
установе користе максимално и
функционално – у циљу
постизања квалитета васпитно
образовног рада.

У наредном периоду
трудићемо се да одржимо
постојећи стандард и да све
материјално-техничке
ресурсе користимо у циљу
унапређења квалитета
васпитно-образовног рада.

Простор
предшколске
установе опремљен
је у складу са
нормативом 3.86
Установа је
опремљена
потребним
дидактичким
средствима за
реализацију
квалитетног
васпитно-образовног
рада 3.83
Простор је уређен
тако да одговара
потребама деце свих
узраста 3.86
Материјално
технички ресурси
предшколске
установе користе
се функционално

Материјалнотехнички ресурси су
у функцији
остварења циљева
васпитања и
образовања 3.94
Дидактичка средства
се користе у циљу
постизања квалитета
ВОР -а 3.86
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На крају радне 2015/2016. године, чланови Тима за самовредновање су сачинили упитник
о процени задовољства родитеља радом Установе, како бисмо на основи резултата добили
сугестије и смернице о томе шта бисмо могли да побољшамо наредне године, како бисмо
унапредили квалитет рада Установе.
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ПРОЦЕНУ ЗАДОВОЉСТВА РОДИТЕЉА НАЧИНОМ
РАДА ВРТИЋА
- СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА ПОДАТАКА –
Подаци прикупљени анкетним упитником комбинованог типа
дескриптивној статистичкој анализи. Следи њихова интерпретација.

подвргнути

су

1. Да ли Вам се допада простор у коме бораве деца?
ДА
f

НЕ

%

f

%

45 95,7 1 2,13

БЕЗ ОДГОВОРА УКУПНО
f

%

f

%

1

2,13

47

100

Шта бисте променили или додали?
ДА

КАТЕГОРИСАНИ ОДГОВОРИ

НЕ

УКУПНО

f

%

f

%

f

%

Задовољни у потпуности, не би ништа мењали

29

61,7

0

0

29

61,7

Промена ентеријера (веселије боје зидова и тепиха,
више едукативног материјала и играчака у собама,
уградња климе и новији намештај)

8

17,02 0

0

8

17,02

Промена просторија (проширење простора за игру,
одвојене просторије за исхрану и спавање, посебан,
издвојен простор за децу предшколског узраста)

6

12,8

1 2,13

7

15

Више времена проводити на отвореном простору

2

4,3

0

2

4,3

46

98

УКУПНО

0

45 95,82 1 2,13
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2. Да ли сматрате да су просторије вртића безбедне за кретање деце?
ДА
f

НЕ

%

f

%

45 95,7 2 4,3

УКУПНО
f

%

47

100

ДА

ОДГОВОРИ

f

Без образложења

НЕ

%

УКУПНО

f

%

f

%

41 87,23 0

0

41

87,23

Са образложењем (да сточићи буду округли, заштита од
падања креветића, постављање лежећег полицајца близу
школе и вртића, обезбеђивање степеница и јаслених соба
струњачама, потребна је посебна просторија за децу
предшколског узраста)

4

8,5

2 4,3

6

12,8

УКУПНО

45

95,7

2 4,3

47

100

3. Да ли сте задовољни хигијенским условима у вртићу?
ДА
f

-

%

НЕ
f

НЕ ЗНАМ УКУПНО

%

f

%

f

%

44 93,6 2 4,3

1

2,13

47

100

Родитељи који су незадовољни хигијеном у вртићу као предлоге наводили су чешће
мењање постељине и уредније тоалете.

4. Да ли имате прилику и да ли бисте волели да учествујете у мењању средине
(простора) за развој и учење деце? На који начин?
Да, волели би да учествују у
мењању простора и средине за
развој и учење

Не би ништа
мењали

Нису имали
прилике, али би
волели

Без
одговора

УКУПНО

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

11

23,4

20

42,5

7

14,9

9

19,14

47

100
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Родитељи који би волели да учествују у мењању средине за учење и развој деце
наводили су следеће примере као начине на које би то постигли:
- Помоћ при креативном уређивању простора;
- Донације за вртић;
- Додали би више спортских реквизита и више физичких активности у групи;
- Чешће извођење активности на свежем ваздуху;
- Било која врста помоћи васпитачима;
- Више приредби и позоришних представа;
5. Да ли сте задовољни атмосфером у васпитној групи и комуникацијом која се
остварује са вашим дететом? Образложите свој одговор.
ДА
f

-

-

НЕ

%

f

НЕ ЗНАМ УКУПНО

%

f

%

f

%

43 91,5 2 4,3

2

4,3

47

100

Родитељи који су незадовољни атмосфером у групи наводили су да деци треба више
ведрине, сигурности, опуштености и поверења од стране васпитача, као и више
подстицања комуникације међу децом.
Родитељи који су одговорили са „не знам“ као разлог томе наводе да не добијају
никакве информације од васпитача, а ни од детета.

6. Да ли сматрате да се интересовања ваше деце уважавају у довољној мери?
Образложите свој одговор.
ДА
f

%

НЕ
f

НЕ ЗНАМ БЕЗ ОДГОВОРА УКУПНО

%

f

%

f

%

f

%

38 81 4 8,5

3

6,4

2

4,3

47

100

Родитељи који исказују незадовољство,
интересовања наводе следеће разлоге:
-

због

недовољног

уважавања

дечјих

Деца нису активна, недостаје песме, игре, цртања и бојења – доста времена
проводе гледајући цртане филмове
Не уважавају се интересовања, јер је група мешовита.
Са децом се ради шаблонски и немају довољну слободу.
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7. Да ли сте задовољни сарадњом коју остварујете са васпитачима? Образложите
свој одговор.
ДА
f

%

НЕ
f

%

44 93,6 3 6,4

УКУПНО
f

%

47

100

Родитељи који су задовољни сарадњом са васпитачима наводе да је то пре свега због
њихове отворености за сарадњу, јасних повратних информација о раду са дететом и
дневним активностима, благовременим обавештењима и адекватним начином рада са
децом.
- Родитељи који су незадовољни сарадњом са васпитачима истичу да васпитачи нису
отворени за комуникацију, не пружају прилику родитељима да поставе питање у вези
свог детета, губе поверење у васпитача и не добијају довољно информација о
активностима детета у вртићу.
8. Да ли сматрате да Установа пружа довољно могућности и прилика за заједничко
учествовање деце и родитеља у различитим активностима? Да ли бисте
предложили неку активност?
-

ДА
f

%

НЕ
f

%

43 91,5 4 8,5

УКУПНО
f

%

47

100

Родитељи који сматрају да Установа пружа довољно могућности и прилика за
заједничко учествовање деце и родитеља дају и одређене предлоге:
- Заједничка такмичења деце и родитеља у неким физичким активностима;
- Да се време одржавања активности и радионица помери за „пред крај радног
времена“ родитеља.
Родитељи који сматрају да има простора за више заједничких активности са децом
нису давали никакве предлоге.
9. Да ли од васпитача добијате довољно информација о напредовању и развоју
вашег детета? Образложите свој одговор.
ДА
НЕ
УКУПНО
f
% f %
f
%
45 95,7 2 4,3 47 100
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10. Да ли имате свакодневни увид у радове и портфолиа ваше деце? На који начин?
ДА
f

%

НЕ
f

НЕ, али нисмо ни тражили Без одговора УКУПНО

%

32 68,1 8 17,02

f

%

f

%

f

%

6

12,8

1

2,13

47

100

Родитељи који немају увид у портфолиа истичу да их нису видели од почетка године,
а дечије радове виђају повремено уколико су изложени.
Одређени број родитеља је одговорио са „не“ уз образложење да нису тражили
портфолиа на увид или сматрају да нема потребе да се свакодневно приказују.
11. Да ли сте задовољни квалитетом исхране детета у вртићу? Шта бисте
променили?
ДА
f

-

-

%

НЕ
f

НЕ ЗНАМ УКУПНО

%

f

%

f

%

41 87,23 4 8,5

2

4,3

47

100

Родитељи који нису задовољни исхраном деце у вртићу дају критике на рачун
пекаре која је добављач ужине теренским групама, док родитељи чија деца бораве
у централном објекту сугеришу да се са јеловника избаци све што деца у већини
група не воле да једу.
Родитељи који су задовољни сугеришу да се замени време ужине и ручка, као и
да се чешће конзумирају млечни производи и воће.

12. Да ли сматрате да је стручна служба (педагог, логопед) довољно отворена за
ваша питања и недоумице? Образложите свој одговор.
ДА
f

НЕ ЗНАМ БЕЗ ОДГОВОРА УКУПНО

%

f

%

f

%

f

%

39 83

7

14,9

1

2,13

47

100

- Највећи број испитаника изразио је задовољство радом стручне службе,
похваљујући њихову отвореност и доступност, уз истицање посебног задовољства
радом логопеда установе.
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- Број испитаника који је одговорио са „не знам“ углавном су дали овакав одговор
јер нису имали потребу за непосредним радом са запосленима у стручној служби.
13. Уколико имате потребу изразите Ваше не/задовољство рада појединих служби
ПУ (директор, администрација, стручна служба, књиговодство)
Родитеља који су
задовољни радом
појединих служби ПУ
f
%
31

Родитељи који показују извесно
незадовољство радом појединих
служби ПУ
f
%

66

2

4,3

БЕЗ
ОДГОВОРА

УКУПНО

f

%

f

%

14

29,8

47

100

Родитељи су навели одређене сугестије када је у питању рад појединих служби:
- Да стручна служба 1 или 2 пута годишње напише мишљење о развоју сваког
детета понаособ.
- Да се коригује радно време благајне са почетком од 7,30 часова.
- Да се вожња деце на одређене манифестације организује од стране ПУ.
- Да се обавештавају сви родитељи уколико им дете иде на логопедски третман.

14. Да ли сматрате да у установи постоји довољно информативног и едукативног
материјала за родитеље? Шта бисте додали/променили?
ДА
f

-

%

НЕ
f

БЕЗ ОДГОВОРА УКУПНО

%

f

%

f

%

42 89,4 3 6,4

2

4,3

47

100

Родитељи који су одговорили са да дали су сугестију да се повећа број
едукативног материјала и да се прошире огласне табле васпитача.
Родитељи који су одговорили са „не“ сугерисали су да се повећа број
едукативног материјала који се тиче понашања деце и реаговања родитеља у
појединим ситуацијама као и да се понуди више материјала везаног за
предшколски узраст.

15. Да ли сте заинтересовани за одржавање едукативних радионица за родитеље?
ДА
f

%

НЕ
f

%

29 61,7 17 36,2

БЕЗ ОДГОВОРА УКУПНО
f

%

1

2,13

f

%

47

100
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Одређени број родитеља (38,3 %) који је одговорио потврдно на постављено питање
предложио је и одређене теме које би се обрађивале у оквиру едукативних радионица.
Предлози су следећи:
- Квалитетно провођење времена са дететом
- Безбедност деце
- Дечји развој и напредовање
- Радионице васпитача и родитеља (ради лакше комуникације деце и васпитача)
- Адаптација и прилагођавање деце у вртићу
- Како реаговати на промене у дечјем понашању?
- Дисциплина и постављање граница деци (размажена деца)
- Социјализација и повучено дете
- Однос родитељ – дете
- Асоцијативност код деце
- Васпитање родитеља
- Агресивност код деце.
ПЛАН ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ НАКОН
ОБАВЉЕНОГ САМОВРЕДНОВАЊА у 2015/16.години
На основу извештаја о самовредновању којим се вреднује сопствена пракса, сопствени
рад, полазећи од анализе шта и како је урађено, колико је добра наша установа, шта треба
да учинимо да буде још боља за унапређивање квалитета рада установе и спремности да
прихватимо одговорност за сопствени рад и развој, Тим за самовредновање предлаже да се
план унапређења базира на стандардима који су на основу обраде података у предходној
години најниже оцењени. Тим у предходној години није вредновао једну или више
области квалитета рада предшколске установе већ предходно најниже оцењене
индикаторе из свих седам области, стога се план унапређења базира на активностима које
је тим проценио као приоритетне.
Циљ

Активности

Носиоци

Ресурси

Временска
динамика

Праћење

Докази о
успеху

Развијање
физичких
способности
код деце,
кроз
пружање
више
физичких
активности
које се
одвијају на
отвореном
простору.

Састанак
запослених у
циљу
истраживања
могућности
за више
понуђених
активности на
отвореном
простору.

Координатор
тима ће
организовати
састанак са
запосленима

Додатно
време за
састанке
запослених,
за
сређивање
постојеће
опреме и
израду
плана
набавке
нове
опреме.

Шест
месеци, до
марта
2017.године

Педагог ће
пратити ток
реализације
планираних
активности
и подносити
извештај.

Повећано
коришћење
дворишта
током целе
године.

Сортирање
опреме коју
вртић

Чланови тима
ће сортирати
опрему коју
вртић
поседује
Координатор
тима ће

Сви
запослени
ће пратити
како деца
користе
опрему,

Запослени
примећују да
деца проводе
више времена
у физичкој
игри.
Опажа се
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поседује
Куповина
нове опреме
Планирање
активности
које укључују
физичку игру,
како би се
проширио
спектар
активности

написати
листу опреме
коју вртић
треба да
набави

Фонд за
куповину
нове опреме

Марија
Мартиновић
ће израдити
предлог,
тј.измене у
распореду
активности.
Сви
запослени
треба да буду
сагласни са
променама.

посматраће
физички
развој код
деце.

напредак у
физичким
способностима
код деце.

На
састанцима
запослених
вредноваће
се
спроведене
активности.

Сва опрема за
физичко се
користи током
целе године.

Педагог ће
водити
записнике на
састанцима
тима.

Циљ

Активности Задужења

Ресурси

Временски
рок

Праћење

Докази о
успеху

Обезбедити
одговарајуће
услове за
функциониса
ње
предшколске
групе у селу
Царевац

Контакт и
остваривање
сарадње са
основном
школом
''Миша
Живановић''
у чијем
простору
бораве наша
деца

Дипектор ПУ
ће остварити
контакт са
директором
основне
школе

Време за
састанке
директора/уск
лађивање
обавеза

Септембар
2016.

Реализацију
свих корака
прати и
вреднује тим
за
самовреднова
ње.

Почетак
израде
идејног
пројекта

Израда
Идејног
решења

Директор

Додатно време
за одлазак у
пројектни
биро, састанак
са
архитектама

Септембар
2016.

Постоји
идејно
решење
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Прибављање Директор у
финансијски сарадњи са
х средстава
локалном
самоуправом

Време за
састанке

Октобар
2016.

Прибављен
а су
потребна
финансијск
а средства

Изградња
простора

Директор,
секретар

Време за
реализацију
јавне набавке,
реализација
радова

Новембар
2016.-мај
2017.

Предшколс
ка група у
Царевцу
има
обезбеђен
посебан
простор за
рад групе

Опремање
простора

Директор,
васпитач,
педагог

/

Мај-јун
2017.

Радна соба
поседује
сва
неопходна
средства за
реализациј
у васпитнообразовног
рада

Циљ

Активности

Задужења

Ресурси

Временски
рок

Праћење

Докази о успеху

Адаптаци
је деце на
вртић
пролази
без
тешкоћа,
што је
одраз
узајамне
сарадње и
партнерск
ом односу
између
породице
и вртића.

Израдити табелу
за праћење тока
адаптације у
јасленим
групама.

Табелу за праћење
тока адаптације,
као и упитнике за
родитеље и
запослене израдиће
педагог.

Додатно
време
запослени
х за
састанке,
обраду
података и
планирање
наредних
корака.

Годину дана,
до јула
2017.године

Мед.сестре
васпитачи и
васпитачи
пратиће ток
адаптације
у јасленим
групама.

Деца се без већих
тешкоћа
адаптирају на
нову средину.

Укључити
родитеље у
процес
адаптације:благ
овремена
информисаност
о томе шта их
очекује,
подизање свести
о њихвој улози у
овом периоду,
по потреби
укључивање у
рад групе.
Са родитељима

Актив мед.сестара
и стручна служба
организују
родитељске
састанке.
За индивидуалне
разговоре задужене
су све мед.сестре и
васпитачи који
раде у јасленим
групама.

На основу
добијених
резултата
педагог ће
израдити
извештај.

Родитељи и
запослени
исказују
задовоњство
протоком
периода
адаптације.

Мед.сестреваспитачи,
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организовати
групне и
индивидуалне
разговре пре
поласка детеа у
вртић.

васпитачи и
педагог заједно
евалуирају
добијене резултате
и планирају
наредне кораке.

Тражити
повратну
информацију од
родитеља и
запослених о
томе како је
протекао период
адаптације.
Евалуирати
добијене
резултате и
планирати
наредне кораке.

9.5. Извештај о реализацији Развојног плана у 2015. години
Чланови Актива за развојно планирање су:
1. Славица Јанковић, директор установе,
2. Милена Митић, педагог – координатор актива,
3. Николета Благојевић, васпитач,
4. Светлана Јевтић, васпитач,
5. Свјетлана Стокић, васпитач,
6. Весна Рајичић, мед.сестра-васпитач,
7. Маја Богосављевић, васпитач,
8. Будимир Богићевић, представник родитеља,
9. Младен Слепчевић, представник локалне заједнице.
10. Александар Јовановић - представник родитеља
Извештај о изради новог Развојног плана за период од 2016. до 2021. године
Анализа стања заснивала се на резултатима самовредновања, односно годишњим
извештајима Тима за самовредновање у областима квалитета рада предшколске установе,
на анализи Извештаја о реализацији развојног плана за период од 2011. до 2016. године, на
квалитативним проценама Годишњих извештаја о раду установе, извештајима стручних
органа, тимова. Анализу стања су извршили чланови Актива за развојно планирање уз
подршку чланова тима за самовредновање.
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Вреднујући све области квалитета рада предшколских установа издвојила су се поједина
подручја као ниже оцењена у оквиру следећих области: васпитно-образовни рад, етос,
организација рада и руковођење, подршка деци и породици, дечји развој и напредовање и
област ресурси. Оно што је важно напоменути, јесте да су области које су ниже
вредноване, области са просечном оценом испод 3,5. Обзиром да су све области квалитета
рада високо вредноване, ове области смо проценили као области промена. Област ресурси
је област која је вреднована оценом 4, квалитативном проценом других сегмената рада ПУ,
дошли смо до потребе за новим задацима у оквиру ове области. Поред ресурса област која
је највише вреднована јесте област Предшколски програм, годишњи план рада и развојни
план. Што се тиче ове области, у оквиру ње има места за промене. Актив се сложио да те
промене нису приоритет у овом моменту. Оне ће се дешавати у скалду са променама у ПУ,
као и изменама и допунама Закона.
Након анализе стања и утврђивања приоритетних области промена, разговарали смо о
томе шта смо до сада у оквиру тих области урадили, односно које су нам јаке стране
везане за ту област. Такође, разговарали смо о томе шта бисмо требали да урадимо како
бисмо унапредили одређене области. Одлучили смо да код предлога за унапређивање
области рада ПУ, потражимо идеје и предлоге од запослених, родитеља и представника
локалне заједнице, како бисмо дошли до развојних циљева и конкретних задатака у оквиру
области промена. Да бисмо то постигли организовали смо две радионице, са запосленима
и са родитељима и представницима локалне заједнице. Циљ је био да утврдимо
приоритете за наредни период. Радионице су се одвијале истовремено. На радионицама је
учествовало 37 запослених, 22 родитеља и 7 представника локалне заједнице. Радом су
координирали чланови Актива за развојно планирање. Коришћене су технике ''Каменчићи
и рибице'' и ''Дрво живота''. Рад се унутар група одвијао у мањим групама.
Ток радионица: На каменчићима су били истакнути најниже оцењени индикатори у оквиру
појединих стандарда односно области квалитета рада установе. Рибице су окренуте ка
каменчићима и њихов задатак је да покрену каменчић. Дрво живота је било без крошње
односно лишћа, листове су добили учесници са гранчицама, на којима су били наведени
највише вредновани индикатори, односно снаге наше установе. Циљ је био да се дају
предлози да се то стање одржи и да се крошња дрвета још више разграна. У првом делу
радионице групе су функционисале одвојено, док смо на крају сви заједно анализирали
добијене предлоге. Добијене предлоге анализирали су чланови актива за развојно
планирање и на основу датих предлога дати су конкретни задаци у оквиру развојних
циљева, односно области промена.
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Радионице са родитељима, представницима локалне заједнице и запосленима

На основу извештаја о самовредновању, којим се вреднује сопствена пракса, сопствени
рад, полазећи од анализе шта и како је урађено, колико је добра наша установа, шта треба
да учинимо да буде још боља за унапређивање квалитета рада установе и спремности да
прихватимо одговорност за сопствени рад и развој, Актив за развојно планирање се бавио
унапређивањем следећих стандарда и у складу са тим реализовао следеће активности у
оквиру области Васпитно-образовни рад и Ресурси.

Извештај о реализацији активности у оквиру области
Васпитно-образовни рад:
Циљ

Повећати
сарадњу са
породицом,
јачањем
партнерских
односа са
породицом у
периоду
адаптације.

Реализација
планираних активности
Подела адекватних
флајера родитељима чија
деца крећу у вртић,
приликом уписа у вртић

Временска
динамика

Носиоци
реализације

Мај-јул
2016.

Мед.сестреваспитачи,
стручни
сарадници

Родитељски састанак са
стручном службом
одржан је у јуну месецу

Јун 2016.

Стручни
сарадници,
мед.сестреваспитачи

Посета породице са
дететом у летњем

Јул/август
2016.

Мед.сестреваспитачи

Инструменти
евалуације
Књига рада
стручног
сарадника,
Годишњи
извештај о раду
ПУ
Књиге неге и
васпитнообразовног рада,
Књига рада
стручног
сарадника,
Годишњи
извештај о раду
ПУ
Књиге неге и
васпитно-

План и носиоци
евалуације

Најмање једном
годишње, Актив за
развојно планирање

Најмање једном
годишње, Актив за
развојно планирање

Најмање једном
годишње, Актив за
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периоду, упознавање са
васпитачима, простором,
није реализована, ПУ није
радила у току лета
Родитељски састанак са
мед. сестрама и
васпитачима крајем
августа је одржан,
упознавање са режимом
дана

Дан отворених врата у
току адаптације за
стручну подршку
родитељима, све јаслене
групе имају дан
отворених врата

Снимити филм – видео
приказ, са циљем
приказивања новим
родитељима дневног
ритма и живота у вртићу.
Видео приказ ће бити
урађен до краја
2016.године
Боравак родитеља у групи
у првим данима, одвија се
уколико заједнички
закључимо да то
доприноси бољој
адаптацији детета
Користе се табеле за
праћење тока адаптације
код сваког детета на
нивоу групе у току
адаптационог периода
Након периода адаптације
родитељи попуњавају
анкете о (не)задовоњству
протока периода
адаптације код њиховог
детета
Мед. сестре –васпитачи и
стручни сарадници
заједно процењују ефекте
планираних садржаја и

Август 2016.

Мед.сестреваспитачи

образовног рада,
Годишњи
извештај о раду
ПУ
Књиге неге и
васпитнообразовног рада,
Годишњи
извештај о раду
ПУ

развојно планирање

Најмање једном
годишње, Актив за
развојно планирање

Септембар
2016. и
током
године

Мед.сестреваспитачи,
стручни
сарадници

Књиге неге и
васпитнообразовног рада,
Књига рада
стручног
сарадника,
Годишњи
извештај о раду
ПУ

Септембар
2016.

Мед.сестреваспитачи,
стручни
сарадници

Годишњи
извештај о раду
ПУ

Најмање једном
годишње, Актив за
развојно планирање

Септембар
2016.

Мед.сестреваспитачи

Књиге неге и
васпитнообразовног рада

Најмање једном
годишње, Актив за
развојно планирање

Септембар
2016.

Мед.сестреваспитачи,
стручни
сарадници

Индивидуални
портфолио
детета

Најмање једном
годишње, Актив за
развојно планирање

Октобарновембар
2015/16.

Мед.сестреваспитачи,
стручни
сарадници

Индивидуални
портфолио
детета

Најмање једном
годишње, Актив за
развојно планирање

У току
године

Мед.сестреваспитачи,
стручни
сарадници

Књиге неге и
васпитнообразовног рада,
Књига рада

Најмање једном
годишње, Актив за
развојно планирање

Најмање једном
годишње, Актив за
развојно планирање
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планирају наредне кораке

Проширити
садржаје у
оквиру
физичког
васпитања
деце

Стручни сарадник за
физичко васпитање из ПУ
у Малом Црнићу,
приказао презентацију, на
тему: ''Равно стопало''.
Стручни семинар, није
реализован због
недостатка финансијских
средстава.
Деца из предшколских
група редовоно бораве у
двориштукада то
временски услови
дозвољавају, даље треба
радити на планирању што
већег броја ових
активности у свим
предшколским групама.
Деца у подручним
групама живе у сред
природе, што
васпитачима пружа
могућности честог
извођења деце на излете,
у посете сеоским
домаћинствима и сл. Ову
праксу треба неговати и
подстицати у што више
подручних предшколских
група.

стручног
сарадника, план
рада Актива
јаслених група
Професионални
портфолио
васпитача,
бодови за
интерно стручно
усавршавање,
Извештај о
стручном
усавршавању

У току
године

Директор,
стручни
сарадници

Најмање једном
годишње, Актив за
развојно планирање

Током
године

Васпитачи

Књиге
васпитнообразовног рада

Најмање једном
годишње, Актив за
развојно планирање

Током
године

Васпитачи

Књиге
васпитнообразовног рада

Најмање једном
годишње, Актив за
развојно планирање

Извештај о реализацији активности у оквиру области
Ресурси:
Циљ

Реализација
планираних
активности

Променити
подове, спустити
плафоне на спрату
главног објекта и
обновити
санитарни део

Финансијска
средства су
обезбеђена уз
подршку локалне
самоуправе

Временска
динамика

Јануар-јун
2016.

Носиоци
реализације

Инструменти
евалуације

План и
носиоци
евалуације

Директор ПУ

Непосредан увид
у реализоване
радове, Годишњи
извештај о раду
ПУ

Најмање
једном
годишње,
Актив за
развојно
планирање
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између група
Звевдица и
Пчелица Маја

Подови су
замењени,
плафони
спуштени,
просторије су
окречене
Санитарни делови
између група
Пчелица Маја и
Звездица,
Звончица и
Палчица и у групи
Пинокио су
обновљени.
У вешерају је
купљен нов ваљак
за пеглање, пошто
је стари дотрајао

Јул-август
2016.

Јул-август
2016.

Јануар
2016.

Директор ПУ,
домар,
помоћно
особље

Непосредан увид
у реализоване
радове, Годишњи
извештај о раду
ПУ

Најмање
једном
годишње,
Актив за
развојно
планирање

Директор ПУ,
домар,
помоћно
особље

Непосредан увид
у реализоване
радове, Годишњи
извештај о раду
ПУ

Најмање
једном
годишње,
Актив за
развојно
планирање

Директор

Непосредан увид
у реализоване
радове, Годишњи
извештај о раду
ПУ

Најмање
једном
годишње,
Актив за
развојно
планирање

9.6. Тим за сарадњу са породицом и друштвеном средином
Чланови тима су: Свјетлана Стокић, Милена Ђуричић, Драгана Живковић, Александра
Милићевић, Лидија Живковић, Татјана Цетковић, Надица Јевтић, Милена Митић, Милица
Ђорђевић и Милица Јовановић.
Циљ: Породица је један од најважнијих агенаса свих видова психичког, физичког и
духовног развоја детета. Стога је најважнији задатак успостављање добре двосмерне
комуникације између предшколске установе и родитеља. Такође, важно нам је да добро
функционишемо, радимо и развијамо се у средини у којој живимо. Овај тим је заправо
подршка свим процесима и дешавањима која се одвијају на релацији породица – вртићлокална заједница.
Задаци:






Учешће у различитим видовима окупљања (радионице, трибине, предавања за
родитеље...)
Учешће у истраживачком раду који установа спроводи ради добијања података,
ради унапређивања рада установе.
Организовање заједничких дружења родитеља, деце и васпитача;
Узимање учешћа у манифестацијама које спроводи локална заједница;
Сарадња са Установама из окружења
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Време
реализације

Планиране
активности

Реализовано

Носиоци
реализације

Начин праћења

Октобар 2015.

Радионице са
родитељима у оквиру
Недеље здраве хране

Реализовано је кроз
креативне радионице у
свим васпитним
групама.

Родитељи и
васпитачи

Увидом у
васпитнообразовни рад,
праћењем
педагошке
документације,
записници и
годишњи
извештај тима,
летопис Установе.

Маскенбал

Март 2016.

Обележавање Дана
жена

Заједничко дружење
деце и васпитача
(медицинских сестара –
васпитача) са мамама
уз мини-програм у
оквиру васпитних
група.

Родитељи,
васпитачи
(медицинске сестре
– васпитачи)

Увидом у
васпитнообразовни рад,
праћењем
педагошке
документације,
записници и
годишњи
извештај тима,
летопис Установе.

Април 2016.

Активности у оквиру
обележавања
Ускршњих празника

Ускршње креативне
Радионице родитељи –
деца – васпитачи

Родитељи, деца,
васпитачи, Тим за
сарадњу са
породицом

Увидом у
васпитнообразовни рад,
праћењем
педагошке
документације,
записници и
годишњи
извештај тима.

Обележавање Еко
недеље

У оквиру сваке групе
прављене су књиге
са еколошким
причама и песмама
које су измишљала
деца,а које су
забележили
родитељи и
доносили
васпитачима своје
групе. Све приче
спајане су у
Еколошку књигу те
групе и на крају су
све књиге изложене
у холу.
Старије групе

Родитељи, деца,
васпитачи, Еко тим
и Тим за сарадњу
са породицом и
друштвеном
заједницом
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Пролећне спортске
игре – Петровац на
Млави

Мај/јун 2016.

Фестивал цвећа и меда
Фестивал
традиционалних игара
и модерног плеса у
Пожаревцу и ''Сјај у
оку'' у Божевцу

Растимо уз плес,
манифестација
''Предшколци на
трговима''

посетиле су
комунално предузеће
„Спајдер“ док су
деца осталих
васпитних група
учествовала заједно
са васпитачима, у
уређењу двришта.
У оквиру васпитних
група организовано
је прављење рибица
и бродића одабраном
техником, а затим су
деца у холу установе
могла да „пусте“ оно
што су правила у
„Дунав“ који је
направљен од платна
и које је
прадстављало један
део његовог тока, од
Рама до Голупца.
Представа
„Еколошка
гусаријада“ у
извђењу радника
колектива и
родитеља.
Tакмичење
предшколаца, подршка
у одвођењу деце на
такмичење, учешће у
играма.

Припремне
предшколске
групе, родитељи,
васпитачи

Наступ предшколаца
на тргу

Припремне
предшколске групе

Tакмичење
предшколаца у
Пожаревцу. Подршка у
реализацији: Костими,
одвођење деце.

Припремне
предшколске
групе, родитељи,
васпитачи

Заједнички наступ
деце, васпитача и
родитеља, заједничко
увежбавање и приказ
плесне кореографије

Увидом у
васпитнообразовни рад,
праћењем
педагошке
документације,
записници и
годишњи
извештај тима.

Деца, васпитачи,
родитељи
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9.7. Тим за развијање предшколског програма
Чланови Тима су: Марија Мартиновић, Ана Тегелтија, Милена Митић, Николета
Благојевић, Марина Марковић, Валентина Јанковић, координатор тима: Марина Марковић,
васпитач
Циљ: Тим креира Предшколски програм на основу увида у потребе и специфичности рада
предшколске установе.
Задаци:




Разрада предшколског програма урађена је на начин који осликава специфичност и
особеност реализовања васпитно-образовног рада у предшколској установи.
Постоји разрађена стратегија праћења и вредновања остваривања предшколског
програма
Предшколски програм се мења према потребама предшколске установе и њених
корисника или променама у Закону (усклађивање);

Време
реализације
Август
2015.год.

Активности/теме

Израда плана рада тима

Праћење реализације
Октобар
Предшколског програма и
2015.год. - мај сачињавање плана за
2016.год.
унапређење Предшколског
програма

Maj 2016.год.

Предлог унапређења
Предшколског програма

Реализација

Носиоци
реализације

Записник, састанак тима на
почетку радне године

Чланови Тима

Праћење васпитно-образовног
рада на свим узрастима,
потребе за променама.
Праћење нових законских
регулатива.

Чланови Тима

Записник, састанак тима,
израда предлога за промене и
допуну предшколског
програма.

Чланови Тима

Реализација Предшколског програма праћена је континуирано у току године, на више
начина. Кроз увид у непосредан васпитно-образовни рад, праћењем активности кроз
педагошко-инструктивни рад, увидом у педагошку документацију. Није било потребе за
већим изменама програма. Промене предшколског програма су више техничке природе и
односе се на број група, распоред васпитача, организацију рада и сл.
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9.8. Тим за безбедност
Тим је формиран у марту 2014.године, да би се повећао ниво безбедности у Установи,
створила безбеднија и сигурнија средина за дечји раст и развој.
Тим у овој години чинили су:
1. Славица Јанковић-Директор;
2. Драган Коцмановић-домар;
3. Богдан Милић – економ – координатор тима;
4. Драгана Тишановић- главни кувар;
5. Радица Миленковић-медицинска сестра-васпитач;
6. Весна Рајчић-медицинска сестра-васпитач;
7. Драгана Бранковић - виши санитрани техничар;
8. Славица Перић- васпитач;
9. Гордана Перић- васпитач;
10. Весна Бранковић-спремачица ;
11. Весна Милорадовић-спремачица;
12. Љиљана Јовановић-спремачица;
13. Нада Стојковић – спремачица;
14. Надица Видић-магационер.
У радној 2015/2016. години тим је имао 3 састанка. Донети су предлози око зимског
одржавања дворишта као и паркинга и свим прилазима у зграду установе. Замена подова
на горњем спрату, постављање подова који су у свим стандардима везаним за безбедност,
заштиту од пожара, поплава итд. Заштита у новом делу зграде, у васпитно-образовним
групама заштита радијатора. Предлог је дат на основу прошлогодишњег искуства
приликом замене подова у приземљу, да се ове године васпитно-образовни рад обустави
на период колико трају радови, а да се уведе сменско дежурство помоћног особља.
Спуштање плафона у васпитно- образовним групама на спрату, због уштеде енергије. Дат
је предлог да се замени комплетни песак у пешчанику, да се одради нова дренажа самог
пешчаника. Предлог замене свих душека у установи, замена или поправка дечјих столица
и њихово фарбање. Предлог набавке нове постељине. Предлог постављања заштитне
ограде и капије на степеништу на спрату. Предлог адаптације тоалета у јасленим групама
и решавање проблема вентилације у истим. Дат је предлог да се обнове или поставе нове
клупе и кућице у дворишту, разлог је дотрајалост самих и небезбедно стање истих. Дат је
предлог да се поставе ивичњаци дуж ограде дворишта вртића, разлог је да се онемогући
псима луталицама улазак у двориште.
Сви донети предлози током године усвојени су и реализовани, осим постављања нових
клупа и кућица у дворишту и ивичњака дуж ограде вртића. Ови предлози биће разматрани
у наредној радној години.
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9.9.Тим за креативно уређење простора
Циљ формирања овог тима је: естетски пријатан простор, подстицајан за дечји боравак и
активности, израда дидактичких средстава за непосредан рад.
Чланови тима у овој години били су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Марина Адамовић, васпита
Ана Тегелтија, васпитач
Марија Живановић, васпитач
Солфина Јовановић, васпитач
Мартина Париповић, васпитач
Оливера Живковић, васпитач
Весна Рајичић, медицинска сестра-васпитач

Напомена: Због промене радног места, Солфина Јовановић није била члан тима.
Чланови тима старали су се о:
 Уређењу заједничких просторија у централном објекту (хол установе, главни пано,
зборница, кутак за родитеље и других просторија од непосредне важности за
спровођење васпитно-образовних активности).
 Тематски је уређиван главни пано.
 Израђивана су дидактичка средстава за рад са децом.
Приказ реализованих активности у току 2015/2016. радне године:
Временска
динамика

Начин реализације

Носиоци
реализације

Август 2015.

Сређивање главног паноа
установе за почетак нове радне
године

Чланови тима

Септембар 2015., и
током године по
потреби

Уређење паноа у зборници
васпитача

Чланови тима

Октобар 2015.

Групни радови на тему „Подршка
породици-најбоља подршка деци“

Чланови тима,
педагог

Новембар 2015.

Сређивање главног паноа за Дан
вртића 24.11.2015.

Чланови тима

Децембар 2015.

Промена теме на главном паноу

Чланови тима

Децембар 2015.

Украшавање установе,
обележавање Нове године

Чланови тима,
остали радници
установе

Начин праћења
Непосредан увид,
видео и фото
записи
Непосредан увид,
видео и фото
записи
Непосредан увид,
видео и фото
записи
Непосредан увид,
видео и фото
записи
Непосредан увид,
видео и фото
записи
Непосредан увид,
видео и фото
записи
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Јануар 2016.

Представљање дечјих радова са
темом ''Свети Сава''

Чланови тима

Март 2016.

Представљање дечјих радова на
тему: ''Најлепша мама на свету –
моја мама''

Чланови тима

Март 2016.

Промена теме на главном паноу
''Пролеће''

Чланови тима

Мај 2016.

Представљање ликовних радова
предшколаца на малом паноу на
тему: ''Осмехни се здраво''

Чланови тима

Непосредан увид,
видео и фото
записи
Непосредан увид,
видео и фото
записи
Непосредан увид,
видео и фото
записи
Непосредан увид,
видео и фото
записи

9.10. Извештај о раду стручне службе у 2015/16.години
Стручни сарадници педагог и логопед су учествовали у пословима:
-

планирања и програмирања образовно-васпитног рада, односно васпитно-образовног
рада,
праћења и вредновање образовно-васпитног рада, односно васпитно-образовног рада,
раду са васпитачима, мед.сестрама-васпитачима
раду са децом,
раду са родитељима, односно старатељима,
раду са директором, другим стручним сарадницима,
раду у стручним органима и тимовима,
сарадњи са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом
локалне самоуправе,
вођењу документације, припреме за рад и стручно усавршавање.

ЦИЉ
Стручни сарадници установе применом теоријских и практичних сазнања педагогије
психологије и логопедије као науке доприноси остваривању и унапређивању образовноваспитног рада у установи у складу са циљевима и принципима васпитања и образовања.
ЗАДАЦИ
-

Стварање оптималних услова за развој деце и остваривање васпитно-образовног рада,
Учествовање у праћењу и подстицању развоја детета,
Подршка јачању васпитачких компетенција и њиховог професионалног развоја,
Учествовање у праћењу и вредновању васпитно - образовног рада и предлагање мера
које доприносе обезбеђивању ефикасности, економичности и флексибилности рада
установе,
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-

Подршка отворености установе према педагошким иновацијама,
Развијање сарадње установе са породицом и подршка васпитним компетенцијама
родитеља, односно старатеља,
Сарадња са другим институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним
организацијама од значаја за установу,
Стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке и психолошке науке и
праксе.
Извештај о раду свих облика рада стручних сарадника: педагога и логопеда

ОБЛАСТИ
РАДА

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ДИНАМИКА
РАДА

САРАДНИЦИ

ПЛАНИРАЊЕ И
ПРОГРАМИРАЊЕ
ВАСПИТНООБРАЗОВНОГ
РАДА

1. Учествовање у праћењу
реализације Развојног плана
установе, изради Развојног
плана предшколске установе,
Предшколског програма,
плана самовредновања
предшколске установе,
индивидуализованог плана
рада са децом, учествовање у
креирању Летописа
предшколске установе.

Током године,
према плану рада
актива, тимова

Током целе
године,
седнице,
састанци

Директор,
чланови
актива, тимова,
летописац

2. Учествовање у припреми
концепције годишњег плана
рада предшколске установе.

Септембар 2015.

Једном
годишње

Директор,
секретар,
координатори
актива, тимова

3. Учествовање у изради
годишњег плана рада
предшколске установе и
његових појединих делова
(организација и облици рада стални, повремени, посебни;
редовни и приоритетни
задаци, програма стручних
органа и тимова, стручног
усавршавања, превентивних
програма, програма рада
стручних сарадника, сарадње
са породицом, сарадње са
друштвеном средином,
програм заштите деце од
насиља, злостављања и
занемаривања). Израда
предлога Годишњег
извештаја о раду установе
(свих кључних делова:

Септембар 2015.,
јун, август
2016.године

Једном
годишње, у
дужем
временском
интервалу

Директор,
представници
актива, тимова
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материјални услови,
реализација свих врста
програма, сарадње са
породицом, лок.заједницом,
извештаји тимова, актива,
управних, саветодавних тела
и др.).
4. Учествовање у избору и
планирању реализације
посебних, специјализованих и
повремених програма,
посебно ангажовање на
реализацији програма
подршке ромским
породицама, пријем деце у
предшколску установу,
адаптација.

На почетку
године, и током
године-пријем
деце

Једном
годишње,
према потреби
и током
године

Директор,
Веће,
реализатори
специјализован
их програма.
Удружење
грађана ''Ром''.

5.Пружање помоћи
васпитачима у развијању
програма, планирању и
документовању васпитно –
образовног рада у васпитној
групи

На почетку
године и током
целе радне
године

Према
потреби у
зависности од
потреба сваке
васпитне
групе

Васпитачи,
мед.сестреваспитачи

6.Учествовање у припреми за
спровођење мера
индивидуализације у
васпитно-образовном раду,
према препоруци ИРК, као и
према процени васпитнообразовних радника у
установи.

На почетку
године и током
године према
плану рада
СТИО-а, као и
указаним
појединачним
потребама

Током целе
године

Чланови
СТИО-а,
васпитачи,
ИРК

Септембар 2015.

Једном
годишње

Директор,
Васпитачи,
родитељи

Током целе
године

Више пута,
према плану
реализације
предшколског
програма,
сарадње са
лок.заједницо
м

Директор,
представници
установа из
лок.окружења,
васпитачи

7.Планирање организације
рада ПУ у сарадњи са
директором, отварање нових
васпитних група,
реорганизација радника,
прибављање средстава за
групе, сарадња са
родитељима на опремању
простора.
8.Организовање сарадње са
Домом здравља-нега и
заштита деце, сарадња са
удружењем грађана ''Ром'',
сарадња са основним
школама-заједничка
дешавања,, контакт
учитељица и васпитача,
упознавање предшколаца са
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школом и будућим
учитељицама. Сарадња са
Културним центром, музејом,
градском библиотеком,
црвеним крстом, ватрогасном
службом, екологом, и другим
установама од значаја.
9.Учествовање у формирању
васпитних група и избора
васпитача и медицинских
сестара у васпитне групе,
нове групе у Централном
објекту, распоред васпитача и
мед.сестара приправника,
договор са директорком
10.Учешће у планирању
излета, екскурзија, боравка
деце у природи. Одлазак деце
на једнодневни излет у
Београд.
11.Учешће у планирањеу и
реализацији културних
манифестација, наступа деце,
медијског представљања и
слично. Редовно ажурирање
садржаја сајта ПУ, посебно
одељак актуелности. Пријава
за учешће на Пролећним
спортским играма у
Петровцу, Фестивалу
Традиционалних игара и
модерног плеса у Пожаревцу.
Учешће на градској
манифестацији ''Дани цвећа и
меда.''Учествовање у
реализацији програма Дечје
недеље, посета бројним
установама у окружењу,
маскенбал у вртићу и др.
12. Учествовање у
осмишљавању и изради
акционих планова и предлога
пројеката који могу
допринети унапређивању
квалитета васпитања и
образовања у предшколској
установи конкурисању ради
обезбеђивања њиховог
финансирања и учествовање
у њиховој реализацији. У

На почетку
године

Једном
годишње

Директор

На почетку и
крају радне
године

У току године
припреме,
реализација у
јуну 2016.

Директор,
секретар, Савет
родитеља

Током године

Према
потребама,
континуирано

Директор,
васпитачи

Током године

Зависи од
потреба и
могућности,
ове године
један пројекат
на тему
значаја и
функције
дечије игре.

Директор,
секретар
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сарадњи са директором,
учешће у изради пројекта за
добијање средстава за
изградњу фискултурне сале.
13. Учествовање у избору
дидактичког материјала у
предшколској установи.
Учешће на Пертинијевим
данима.
14. Планирање и реализација
педагошко-инструктивног
рада у установи, у
централном објекту и редован
обилазак подручних
васпитних група
15. Припремање годишњег
програма рада и месечних
планова рада стручних
сарадника
16. Припрема плана и израда
извештаја о стручном
усавршавању у установи.
Припремање плана
сопственог стручног
усавршавања и
професионалног развоја и
извештај о реализацији.
17. Учешће у изради
извештаја стручних тимова
као и планирању рада (Актив
за развојно планирање, Тим
за самовредновање, СТИО,
Тим за развијање
предшколског програма, Тим
за сарадњу са породицом и
лок.заједницом и др.)
ПРАЋЕЊЕ И
ВРЕДНОВАЊЕ
В-О РАДА

1. Учествовање у праћењу и
вредновању васпитнообразовног рада установе и
предлагање мера за
побољшање ефикасности,
економичности и успешности
установе у задовољавању
развојних потреба деце. Кроз
рад тима за самовредновање,
пед.-инструктивни рад, рад

Септембар 2015.

Једном
годишње,
током године
израда
сопствених
дидак.материј
ала

Директор,
васпитачи

Једном месечно
израда плана,
реализација у
току месеца

Током целе
године

Директор, веће

Једном месечно

За сваки месец

Септембар 2015.
и јун, август
2016.

На почетку и
на крају радне
године.

Директор, Веће

Септембар,
октобар 2015. и
јун, август 2016.

На почетку и
на крају радне
године.

Чланови
актива, тимова

Током целе
године

Директор,
чланови
актива, тимова,
родитељи,
представници
лок.заједнице

Више пута у току
сваког месеца.
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актива за развојно
планирање, рад Васпитнообразовног већа.
2.Учествовање у
континуираном праћењу и
подстицању напредовања
деце у развоју и учењу. Кроз
праћење и посматрање деце у
групама, пед.-инструктивни
рад, рад СТИО-а.
3. Праћење и вредновање
примене мера
индивидуализације за децу.
Кроз рад СТИО-а, сарадњу са
логопедом, васпитачима,
родитељима деце са
проблемима у развоју.
4.Учествовање у праћењу и
вредновању ефеката
иновативних активности и
пројеката, ефикасности нових
организационих облика рада
у предшколској установи.
Примена семинара Моћ
маште – моћ покрета у
пракси.
5. Учешће у изради годишњег
извештаја о раду
предшколске установе, а
нарочито остваривања свих
програма васпитнообразовног рада, програма
стручних органа и тимова,
стручног усавршавања,
превентивних програма, рада
психолошко-педагошке
службе, сарадње са
породицом, сарадње са
друштвеном средином.
6. Иницирање различитих
истраживања ради
унапређивања васпитнообразовног рада установе и
остваривања послова.
Анкетирање родитеља о
заинтересованости за
специјализоване и повремене
програме, анкета за родитеље
о протеклој адаптацији у
јасленом узрасту

Више пута у току
сваког месеца.

Током целе
године

Чланови
СТИО-а,
васпитачи

Више пута у току
године

На
полугодишње
м или
тромесечном
нивоу

Чланови
СТИО-а,
васпитачи

Децембар 2015.фебруара 2016.

Једном
годишње

Веће

Јун-септембар
2016.

Једном
годишње

Директор, веће,
координатори
актива, тимова

Септембар 2015.
и фебруар-април
2016.

Једном
годишње

Веће,
мед.сестреваспитачи
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РАД СА
ВАСПИТАЧИМА

7. Учествовање у
истраживањима која се
спроводе у оквиру
самовредновања рада ПУ
(израдом инструмента
процене, дефинисањем
узорка и квантитативном и
квалитативном анализом
добијених резултата).

Више пута у току
године

Према плану
рада тима за
самовреднова
ње

Чланови тима

8. Учествовање у праћењу
остваривања циљева и
задатака предвиђених
Развојним планом установе.

Јануар, фебруар
2016.

Једном
годишње

Чланови
актива, Савет
родитеља,
Управни одбор

Септембар 2015.,
новембар 2015. и
током године.

На почетку
рада група,
према
потребама у
току целе
године

Васпитачи,
директор

Током године

Континуирано

Васпитачи,
директор,

На почетку радне
године, фебруараприл 2016.

На почетку
године и
током године
према
потреби, више
пута.

Васпитачи

1. Пружање помоћи
васпитачима на
конкретизовању и
операционализовању циљева
и задатака ВО рада. Посебно
васпитачима приправницима
у Десину и Царевцу, јасленој
групи Чаролија. Саветодавни
разговри свакодневно са
васпитачима, најчешће на
тему писања евалуације
етапе, белешки о
деци.Посебно у групама
Патар Пан, Хајди
(индивидуализација,
укључивање ромске деце у во рад)
2. Рад са васпитачима на
преиспитивању васпитно –
образовне праксе, разматрање
педагошких приступа и
конкретних проблема
васпитне праксе. Посебно у
групама са децом са
тешкоћама у развоју.
Увођење нових метода у
раду, техника праћења деце.
3. Саветодавни рад усмерен
ка унапређивању процеса
праћења и посматрања дечјег
напредовања у функцији
подстицања дечјег развоја и
напредовања. Иницирање и
пружање стручне подршке
васпитачима у коришћењу
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различитих метода, техника и
инструмената праћења деце.
Подршка приликом креирања
инструмената за праћење
дечјег развоја, израда
прилагођених инструмената
за децу са тешкоћама у
развоју.
4. Пружање стручне помоћи
васпитачима на
унапређивању квалитета ВО
рада, увођењем иновација и
иницирањем коришћења
савремених метода и облика
рада уз проучавање програма
и праћење стручне
литературе. Набавка
савремених стручних издања:
Корак по корак 3 и 4, Ја могу
корак напред и других издања
која прате савремене методе
и технике рада.
5. Укључивање у рад на
естетском и педагошком
обликовању простора ПУ, а
посебно простора у којима
бораве деца. Сарадња са
васпитачима за израду
дидактичког материјала,
прикупљању и коришћењу
материјала. Помоћ при
креирању паноа са дечјим
радовима у Дечјој недељи,
креирање паноа на улазу у
вртић, теме: адаптација,
стручне брошуре за кутак за
родитеље, брошуре за
адаптацију нове деце. Израда
дидактичких Монтесори
материјала за стимулацију
дечјег развоја.
6. Праћење начина вођења
педагошке документације
васпитача прегледањем
Књиге в-о рада, увидом у
индивидуалне портфолие
деце, професионални
портфолио васпитача.

Октобар 2015.мај 2016.

Три пута у
току године

Комисија за
одабир стручне
литературе,
директор

Септембар,
децембар 2015. и
април-јун 2016.

Више пута у
овoм
временском
периоду

Васпитачи,
родитељи

Октобар 2015.,
јануар - фебруар
2016., април-мај
2016. и август
2016.

Континуирано
у току ових
периода,
приликом
реализације
пед.инструктивног
рада

Директор
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7. Пружање подршке
васпитачима, у планирању и
реализацији непосредног
васпитно-образовног рада са
децом, а нарочито у области
прилагођавања рада
васпитно-образовним
потребама детета; избора
поступака посматрања и
праћења напредовања деце у
учењу и развоју, стварања
подстицајне атмосфере у
групи, развијања
конструктивне комуникације
и демократских односа у
групи.
8. Пружање подршке јачању
васпитачких компетенција у
областима: комуникација и
сарадња, конструктивно
решавање сукоба и проблема,
подршка развоју личности
детета, организација средине
и дидактичког материјала.На
почетку године, организација
нових простора, у току
године подршка васпитачами
приликом решавања
проблема насталих у сарадњи
са породицом, подршка
приликом сарадње са
родитељима чија деца имају
тешкоће у развоју. Помоћ за
богаћење простора, израда
дидактичких материјала за
предшколске групе.

Током целе
године

Свакодневно,
према
потребама

Васпитачи,
мед.сестреваспитачи

Септембар 2015.јун 2016.

Свакодневно у
складу са
дешавањима у
установи.

Васпитачи,
Тим за
креативно
уређење
простора

9. Саветовање васпитача у
индивидуализацији васпитнообразовног рада на основу
уочених потреба,
интересовања и способности
деце. Свакодневна сарадња са
васпитачима који у групама
имају децу са проблемима у
развоју.

Септембар 2015.јун 2016.

Према
договореном
ритму,
најмање
једном
месечно.

Васпитачи,

10. Стручно излагање на
тему: Сарадње породице и
вртића у периоду адаптације.

јун 2016.

Једном у току
године
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11. Пружање подршке
васпитачима за рад са децом
којима је потребна додатна
подршка. Координирање
израде и у сарадњи са
васпитачем и родитељем,
тимско израђивање
педагошког профила детета.
Учествовање у развијању
индивидуализованог
приступа у раду, коришћењем
резултата сопствених
психолошких процена и
психолошких процена
добијених из других
установа.
12. Оснаживање васпитача за
рад са децом, из осетљивих
друштвених група кроз
упознавање са
карактеристикама те деце,
развијање флексибилног
става према културним
разликама и развијање
интеркултуралне
осетљивости и предлагање
поступака који доприносе
њиховом развоју.Подршка
програму ''Растимо сви
заједно''. Обука и семинар
''Интеркултурално учење кроз
драму''
13. Пружање подршке
васпитачима у раду са
родитељима, односно
старатељима. Индивидуални
саветодавни разговри:
васпитач-родитељ-педагог,
групни родитељски састанци,
састанци на нивоу групе.
14. Саветодавни рад са
васпитачима давањем
повратне информације о
посећеној активности, као и
предлагањем мера за
унапређење праћеног
сегмента васпитнообразовног рада. Педагошкоинструктивни рад педагога и
психолога.

Септембар 2015.јул 2016.

Више пута у
току сваког
месеца.

Васпитачи

Септембар 2015.,
октобар 2015. И
током године

Више пута, у
октобру обука
у трајању од
три викенда

Васпитачи

Септембар 2015.јун 2016.

Током године

Васпитачи,
директор

Октобар 2015.мај 2016.

Према плану
пед.инструктивног
рада
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15. Пружање помоћи
васпитачима у реализацији
огледних и угледних
активности, односно примера
добре праксе, излагања на
састанцима већа, актива,
стручним скуповима и
родитељским састанцима
16. Оснаживање васпитача за
тимски рад кроз њихово
подстицање на реализацију
заједничких задатака, кроз
координацију активности
стручних већа, тимова и
комисија.
17. Пружање подршке
васпитачима менторима и
саветодавни рад са
приправницима у процесу
увођења у посао и
лиценцирања. Менторски рад
са педагогом приправником
од новембра 2015.године
18. Пружање подршке
васпитачима у примени
различитих техника и
поступака самоевалуације.
Израда инструмената,
подстицање на континуирану
сапомроцену сопствене
праксе.
19. Усмеравање васпитача у
креирању плана стручног
усавршавања и њиховог
професионалног развоја.
Табеле за подношење
извештаја о реализованом
стручном усавршавању, план
извођења угледних
активности, подршка
приликом стручних
презентација, заједничка
израда плана професионалног
развоја.
20. Решавање свакодневних
педагошких ситуација.
Подршка васпитнообразовној пракси.

Септембар 2015.мај 2016.

Током године
на Већима,
активима,
план угледних
активности

Директор

Септембар 2015.август 2016.

Приликом
свакодневне
сарадње

Васпитачи,
мед.сестреваспитачи

Септембар 2015.јун 2016.

Састанци са
менторима и
приправницим
а, кроз пед.инструктивни
рад

Директор

Септембар 2015.август 2016.

Према плану
рада тима, као
и подстицање
рефлексије
сопствене
праксе

Јун 2016.

Једном
годишње, у
току године
праћење и
подршка
реализацији

Током целе
године

Свакодневно

Директор
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РАД СА
ДЕЦОМ

1. Учешће у организацији
пријема деце, праћења
процеса адаптације и
подршка деци у
превазилажењу тешкоћа
адаптације.Разговори са
родитељима, групни и
индивидуални, припремање
путем стручних савета,
презентација, флајера.
Свакодневна подршка
васпитачима.
2.Стварање оптималних
услова за индивидуални
развој детета и пружање
помоћи и подршке.
Учествовање у организовању
и богаћењу простора за децу,
подстицање рада у мањим
групама према
интересовањима детета,
подржавање развојно
значајних игара и игре као
основног елемента деловања
на развој детета. Посматрање
сваког детета као индивидуе
за себе, покушај да се изађе у
сусрет потребама и
интерсовањима сваког детета
појединачно.
3. Идентификовање и рад на
отклањању педагошких
узрока проблема у учењу и
понашању. Праћење деце у
групи, разговри са
васпитачима о уоченим
специфичностима, план за
деловање. Укључивање
родитеља/старатеља као
сарадника на решавању
ситуације.
4.Учешће у праћењу дечјег
напредовања у развоју и
учењу. Помоћ васпитачима
приликом креирања
индивидуалног портфолиа
детета, као и израде
инструмената за праћење

Септембарновембар 2015 .,
у току године за
новоуписану
децу, јун 2016.припреме нових
родитеља

На почетку
године и
током године
по потреби

Васпитнообразовно
особље

Септембар 2015.август 2016.

Кроз
свакодневна
дешавања и
активности.

Васпитачи

Септембар 2015.јун 2016.

У току године,
више
ситуација у
више
васпитних
група

Васпитачи,
директор

Септембар 2015.август 2016.

У току целе
године

Васпитачи
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дечјег развоја и
напредовања.Прилагођавање
инструмената
специфичностима у развоју
поједине деце.Оснаживање
родитеља да делују
подстицајно на развој деце (у
социјално нестимулативним
срединама). Подршка
васпитачима да мењају
средину у складу са дечјим
потребама и интересовањима
у грпи.
5.Промовисање, предлагање
мера, учешће у активностима
у циљу смањивања насиља, а
повећање толеранције и
контруктивног решавања
конфликата, популарисање
здравих стилова живота.
Упознавање родитеља са
врстама насиља над децом.
Подршка у решавању
насталих конфликтних
ситуација. Разговри са
родитељима, васпитачима.
6. Учешће у тимском:
идентификовању деце којој је
потребна подршка у процесу
васпитања и образовања и
осмишљавању и праћењу
реализације
индивидуализованог
приступа у раду са децом.
Сарадња са васпитачима,
израда педагошког профила,
постављање циљева и
задатака, мењање средине за
учење и развој детета.
Праћење постигнутих
ефеката мера
индивидуализације. Сарадња
са родитељима кроз
индивидуалне саветодавне
разговоре, оснаживање
родитеља за рад у кућним
условима.
7. Учешће у структуирању
васпитних група. Рад у
комисији за пријем деце.
Пријем деце у новоотворене

Септембар 2015.август 2016.

Према
потреби

Тим за заштиту
од насиља,
директор

Септембар 2015.август 2016.

У току целе
године

СТИО,
васпитачи,
логопед, ИРК,
педијатри

Августсептембар 2015.,
мај-јун 2016.

На почетку
радне године
и након
конкурса за

Чланови
комисије за
пријем деце,
директор,
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групе, пријем ромске деце.
Равномерно распоређивање
уписане деце према годишту,
броју, полу, вођење рачуна о
структури групе и др.
8.Превентивно-корективни
рад са децом која имају
тешкоће у говорно-језичком
развоју.
Вежбе логомоторике са
децом у групи и
индивидуално. Рад са децом
на корекцији изговора
појединих гласова. Рад са
децом код које је недовољно
развијена језичка структура.
Рад са децом са сметњама у
развоју. Рад са децом из
двојезичних средина. Рад по
васпитним групама:
Пинокио( припремна
предшколска група)- логопед
је радио са троје деце која су
имала тешкоће при
артикулацији, тј. дислалију
типа сигматизма и ротацизма.
Током годинеКод деце је постављен
свакодневно
коректан изговор гласова и
деца су аутоматизовала
постављене гласове. Петар
Пан (припремна предшколска
група)-код логопеда је ишло
5-оро деце са дислалијом по
типу ламбдацизма, ротацизма
и сигматизма. Код деце је
постављен коректан изговор
гласова, али глас Р није код
све деце аутоматизован,
тј.није постигнута потпуна
вибрантност гласа. Хајди
(припремна предшколска
група)-код логопеда је ишло 4
детета са дислалијом и једно
са развојном дисфазијом са
којим су рађене вежбе за
богаћење речника, вежбе за
гласовно-акустичку анализу и
синтезу, вежбе за усвајање
правилне граматичке
структуре језика. Бубамара

пријем деце у
ПУ

Свакодневнопрема плану
логопеда

секретар

Васпитачи
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(старија предшколска група)код логопеда је након
тестирања кренуло 5-оро деце
са проширеним
артикулационим
поремећајима и једно дете са
кашњењем у говорнојезичком развоју. Са свом
децом је остварен напредак,
ради се на аутоматизацији
постављених гласова и
наставиће се рад и следеће
године. Невен (старија
предшколска група)-код
логопеда је ишло 5-оро деце,
троје са сметњама по типу
дислалије и двоје са
кашњењем у говорнојезичком развоју. Са свом
децом је остварен напредак,
ради се на аутоматизацији
постављених гласова, као и
на богаћењу речника,
усвајању граматичких
структура, вежбама
разумевања говора, што ће се
наставити и наредне године.
Пчелица Маја (средња
предшколска група)-након
тестирања рад са логопедом
је започело 5 детета са
сметњама у виду дислалије и
једно дете са сметњама у
развоју. Напредак код деце је
уочљив и наставиће се са
радом и наредне године.
Звездица (средња
предшколска група)- код
логопеда је ишло 5 детета, од
чега троје деце са дислалијом,
једно дете са хипотонијом и
једно са кашњењем у
говорно-језичком развоју. Са
свом децом се планира
наставак рада и наредне
године. Цврчак (млађа
предшколска група)- Лодопед
је започео рад са двоје деце,
од кога је једно са
первазивним поремећајем и
друго са дислалијом типа
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тетизма, док су остала деца
била у праћењу. Бамби (млађа
предшколска група) – започет
рад са једним дететом које
има дислалију типа тетизма,
остала деца у праћењу. Што
се теренских група тиче
логопед је у току године
радио са: Десине- 3 детета, од
чега једно са сметњама у
развоју; Тополовник-4 детета,
од чега једно са сметњама у
развоју, 2 са проширеним
артикулационим
поремећајима; Кисиљево-3
детета са сметњама у виду
дислалије; Курјаче- 3 детета,
од чега једно са хипотонијом
и тешкоћама у проговарању;
Царевац- 2 детета са
сметњама у виду дислалије;
Затоње- 2 детета са сметњама
у виду дислалије; Макце- 2
детета, једно са кашњењем у
говорно-језичком развоју;
Сираково- 3 детета;
Мајиловац- 2 детета, од чега
једно са развојном
дисфазијом.
9. Пружање подршке деци из
осетљивих друштвених
група. Пријем деце ромске
националности у вртић,
реализација програма
Растимо сви заједно. Сарадња
Август 2015.-јун
са породицама, оснаживање
2016.
за обављање родитељске
улоге, сарадња са
партнерским институцијама.
Подршка васпитачима за рад
у васпитним групама,
интеграција деце у редован
васпитно-образовни процес.
10. Пружање психолошке
помоћи детету или групи, у
акцидентним кризама.
Подршка решавању насталих
кризних ситуација.

У току године

Током целе
године

Васпитачи,
директор,
педијатријска и
патронажна
служба,
удружење
грађана Ром.

Према потеби

Васпитачи,
директор
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РАД СА
РОДИТЕЉИМА,
ОДНОСНО
СТАРАТЕЉИМА

1. Прикупљање података од
родитеља, односно старатеља
који су од значаја за
упознавање детета и праћење
његовог развоја. Приликом
уписа детета у вртић, кроз
индивидуалне разговре према
потреби.Кроз упитнике за
родитеље у склопу
индивидуалног дечјег
портфолиа.Анкете о
интересовањима деце због
планирања специјализованих
програма.
2. Припрема и релизација
родитељских састанака,
трибина, радионица са
стручним темама. На почетку
године састанци са свим
групама према узрасту.
Током године присуство
родитељским састанцима
приликом обраде одређени
тема. Највише времена ове
године посветила сам
родитељима из групе у
Тополовнику, радећи на
оснаживању родитељских
компентенција.
3. Организовање и
учествоваље на општим и
групним родитељским
састанцима у вези са
организацијом и
остваривањем васпитно –
образовног рада. Портрет
групе Петар Пан, припрема за
реализацију припремног
програма, истарживање
родитељских очекивања,
приказ резултата путем
презентације.
4. Упознавање роидтеља,
старатеља са важећим
законима, конвенцијама,
протоколима о заштити деце
од занемаривања и
злостављања и другим
документима од значаја за
правилан развој деце у циљу
представљања корака и

Септембар 2015.јун 2016.

На почетку
године и
током године
према
потребама

Васпитачи,
мед.сестреваспитачи

Септембар 2015.
Групни
родитељски
састанци, током
године у групама

Током целе
године, на
почетку
године са
свим групама
и узрастима

Васпитачи,
мед.сестре,
директор

На почетку
године,
септембар 2015.

Једном
годишње, и у
току године

Васпитачи,
директор

Током године

Више пута

Васпитачи
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начина поступања
установе.Како на
родитељским састанцима,
тако и кроз индивидуалне
разговре са родитељима,
путем огласних табли и сајта
установе.
5. Пружање помоћи и
подршке родитељима у
осмишљавању слободног
времена деце. Практиковање
развојно значајних игара,
обавештења о догађајима у
окружењу на сајту установе.
Оснаживање родитељске
улоге, предлог активности за
игру са децом код куће.
6. Саветодавни рад са
родитељима, односно
старатељима деце, који имају
различите тешкоће у развоју,
учењу и понашању.
Педагошки савети,
предузимање мера
индивидуализације. Подршка
родитељима да прихвате
ситуацију и потраже стручну
помоћ. Осмишљавање
активности које доприносе
развоју детета, јачање
родитељске улоге. Пружање
моралне подршке.
7. Подршка јачању
родитељских васпитних
компетенција, нарочито
информисањем о
психолошким
карактеристикама њихове
деце у оквиру индивидуалних
консултација и облика
групног психолошког
образовања родитеља. Кроз
родитељске састанке и
приликом индивидуалних
саветодавних разговра.
Састанци групни и
индивдуални са родитељима
деце из ромске популацијерад на јачању родитељских
улога и прихватања
одговорности, ширење свести

Током целе
године

Према
потребама
групе и
родитеља

Васпитачи

Током целе
године

Континуирано

Васпитачи

Сваког месеца

Директор,
удружење
грађана Ром,
педијатријска и
патронажна
служба Дома
здравља

Током целе
године
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о значају укључивања деце у
систем васпитања и
образовања.
8.Упознавање родитеља са
радом логопеда на групним
родитељским састанцима;
Пружање подршке
родитељима у препознавању
и разумевању говорнојезичких проблема код деце;
Препоруке и савети
родитељима за начин рада са
децом код куће; Анкета за
родитеље у оквиру
самовредновања;
Саветодавни рад и подршка
родитељима деце са
сметњама у развоју.
9. Учествовање у реализацији
програма сарадње установе са
родитељима, односно
старатељима деце (општи и
групни родитељски састанци
и друго). Учешће у свим
видовима сарадње и
комуникације са родитељима
који су предвиђени
годишњим планом рада
установе.
10. Сарадња са саветом
родитеља, по потреби,
информисањем родитеља и
давање предлога по
питањима која се разматрају
на савету. Присуство на свим
седницама савета,
обавештавање родитеља о
свим значајним питањима.
Радионица са члановима
савета на тему вредновања
квалитета рада установе у
циљу израде Развојног плана
установе.Укљученост
чланова савета у процес
самовредновања, кроз
упитнике, анкете и сл.
Укључивање чланова у рад
стручних тимова у установи.
11. Пружање психолошке
помоћи родитељима, односно

Током године

Током године

Током целе
године

Свакодневно

Током године

На седницама
Савета
родитеља

У току године

Према
потреби

Васпитачи

Директор,
секретар,
чланови тима
за
самовредновањ
е
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старатељима чија су деца у
акцидентној кризи.
РАД СА
ДИРЕКТОРОМ,
СТРУЧНИМ
САРАДНИЦИМА
,ПЕДАГОШКИМ
АСИСТЕНТОМ,
И ПРАТИОЦЕМ
ДЕТЕТА

1. Сарадња са директором и
стручним сарадницима на
пословима који се тичу
обезбеђивања ефикасности,
економичности и
флексибилности васпитнообразовног рада установе, а
нарочито у вези са:
распоредом рада васпитача
по групама, избором
васпитача ментора и друго.
Предлагање нових
организационих решења
васпитно-образовног рада.
Распоред васпитача токол
летњег периода и др.
2. Сарадња са директором,
стручним сарадницима на
истраживању постојеће ВО
праксе и специфичних
проблема и потреба установе
и предлагање мера за
унапређење. Дискусије на
већима, активима,
разматрање резултата
процеса самовредновања,
план активности и
предузимања мера у складу
са тим. Рад на реализацији
задатака предвиђених
развојним планом установе.
3. Сарадња са директором и
стручним сарадницима у
оквиру рада стручних тимова
и комисија и редовна размена
информација. Разматрање
рада тимова, планова,
програма, реализације.
Активно учешће у свим
активима, тимовима,
комисијама.
4. Тимски рад на
проналажењу најефикаснијих
начина унапређивања
падагошке документације
установе. Редовно
прегледање целокупне
педагошке документације,

Септембар 2015.август 2016.

На почетку и
крају радне
године за све
групе. По
потреби током
године.

Директор

Током целе
године

Континуирано

Веће, активи,
стручни
тимови

Током целе
године

Састанци,
седнице Већа,
активи,
тимови

Чланови
стручнох тела у
установи

На почетку
године и током
године

Најмање три
пута свака
васпитна
група, по
потреби чешће
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давање инструкција за
унапређивање исте. Кроз,
разговре, тезе, путем
стручних презентација.
5. Сарадња са директором и
стручним сарадницима на
припреми докумената
установе, прегледа, извештаја
и анализа. Израда , измена и
допуна, свих важних
докумената. Развојни план,
Предшколски програм,
Годишњи план рада и
Извештај о раду предшколске
установе. Планови, програми,
извештаји актива, тимова и
др.
6. Сарадња са директором и
стручним сарадницима у
организовању трибина,
предавања, радионица за
запослене, родитеље.
Родитељски састанци на
узрасном нивоу. Стручне
теме на већима, активима.
Организовање реализације
угледних активности. Учешће
у организацији реализације
акредитованих семинара и
других облика стручног
усавршавања.
7. Сарадња са другим
стручним сарадницима на
припреми и реализацији
разних облика стручног
усавршавања (предавања,
радионице, прикази стручних
чланака и сл.) за васпитаче у
оквиру установе.
Присуствовање састанцима
секције педагога
браничевског округа.
Сарадња са другим
установама кроз окупљања и
разматрања заједничких тема
на Активима директора и
стручних сарадника, учешће
на сусретима стручних
сарадника ПУ Србије.
Сарадња са стручним

На почетку и на
крају радне
године

Најмање
једном
годишње у
дужем
временском
периоду

Током године

Више пута

Током године

Више пута

Координатори
актива, тимова

Стручни
сарадници из
округа
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сарадницима из округа:
Председник Актива стручних
сарадника подунавскобраничевског региона
8. Редовна размена,
планирање и усаглашавање
заједничких послова са
другим стручним
сарадницима у установи.
9. Сарадња са стручним
службама основних школа у
нашој општини. Припремни
програм, размена искустава
васпитача и учитеља, упис
деце у први разред,
упознавање са учитељицама,
информације од значаја за
родитеље и др.

Током године

Свакодневно

Током године

Током године,
највише на
крају радне
године

Стручне
службе
основних
школа општине
Велико
Градиште

Према
потреби

ИРК, Центар за
социјални рад

Током године

Седнице
Колегијума,
већа

Чланови
стручних тела у
установи

Током године

Састанци
тимова,
старање о
реализацији
задатака

Чланови
тимова,
координатори

10. Предузимање мера
индивидуализације,
заједничко планирање корака, Током године
сарадња са релевантним
комисијама, организацијама.
РАД У
СТРУЧНИМ
ОРГАНИМА,
ТИМОВИМА

1. Учествовање у раду
Педагошког колегијума,
Васпитно-образовног већа
(давањем саопштења,
информисањем о резултатима
обављених анализа, прегледа,
истраживања и других
активности од значаја за
васпитно-образовни рад и
јачање васпитачких
компетенција)
2. Учествовање у раду тимова
установе који се образују
ради остваривања одређеног
задатка, програма или
пројекта. Активно учешће у
раду СТИО-а, Тима за
самовредновање, Тима за
развијање предшколског
програма, Тима за сарадњу са
породицом и
друш.заједницом. По потреби
присуствовање састанцима
других тимова у установи.
Присуство, учешће у
прављењу програма и плана
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рада тимова, као и годишњег
извештаја, старање о
реализацији одређених
задатака.
3. Учествовање у раду
стручних актива. Актив
припремних предшколских
група, Актив за развојно
планирање. Активно учешће
у раду, израда плана и
програма, као и извештаја о
раду актива за развојно
планирање.
4. Предлагање мера за
унапређивање рада стручних
органа предшколске
установе.
САРАДЊА СА
НАДЛЕЖНИМ
УСТАНОВАМА,
ОРГАНИЗАЦИЈ
АМА,
УДРУЖЕЊИМА
И ЈЕДИНИЦОМ
ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

1. Сарадња са образовним,
здравственим, социјалним и
другим институцијама
значајним за остваривање
циљева васпитно-образовног
рада и добробити деце. Дом
здравља, основне и средња
школа, Библиотека, Културни
центар, музеј, Црвени крст,
Туристичка организација и
друге установе од локалног
значаја.
2. Сарадња са локалном
заједницом и широм
друштвеном средином за
остваривање циљева
васпитно-образовног рада и
добробити деце. Укључивање
деце у локалне догађаје:
Фестивал цвећа и меда, дани
Дунава и сл.
3. Учествовање у раду
стручних удружења, њихових
органа, комисија, одбора.
Члан педагошког друштва
Србије, активна на
састанцима секције педагога
браничевског округа. Члан
друштва предшколских
педагога, подружница Ниш.
Члан Актива директора и
стручних сарадника

Током године

Седнице
актива

Током године

Према
потреби

Током године

Приликом
реализације
поједних
догађаја

Током године

Углавном у
јесењем и
пролећном
периоду.

Током године

Присуствовањ
е састанцима
више пута у
току године

Чланови
актива,
координатори
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подунавски-браничевског
региона.
4. Сарадња са педагозима и
психолозима који раде у
другим установама,
институцијама,
организацијама, удружењима
од значаја за остваривање
васпитно-образовног рада и
добробити деце: центар за
социјални рад, домови
здравља, заводи за патологију
говора, ментално здравље и
друге здравствене установе,
матични факултети, заводи за
вредновање и унапређење
образовно-васпитног рада и
др.
5. Учествовање у
истраживањима научних,
просветних и других
установа..
6. Осмишљавање
програмских активности за
унапређивање партнерских
односа породице, установе и
локалне самоуправе у циљу
подршке развоја деце.
Сарадња са месном
заједницом-донирање
играчака за двориште.
Заједничке активности
уређења простора вртића са
родитељима. Активно учешће
представника родитеља и
локалне заједнице у раду
тимова и давање
конструктивних идеја и
учешће у акцијама
унапређивања васпитнообразовног процеса. Подршка
Еко тиму за спровођење
еколошких активности од
стране еколога и
представника локалне
заједнице. Градске
манифестације и учешће деце
у њима. Пропагирање
неодвојивости детета од

Током године

Према
потреби

На почетку
године.

Септембароктобар 2015.

Током године

Према
годишњем
плану рада
установе,
више пута у
току сваког
месеца
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средине у којој расте и
коришћење њених капацитета
као би се проширило дечје
искуство и допринело
општем развоју детета.
ВОЂЕЊЕ
ДОКУМЕНТАЦИ
ЈЕ, ПРИПРЕМЕ
ЗА РАД И
СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊ
Е

1. Вођење евиденције о
сопственом раду у следећој
документацији: дневник рада
стручног сарадника и
евиденција о раду са дететом,
индивидуални саветодавни
рад у предшколској установи.
Месечни оперативни планови
рада педагога и логопеда и
евалуација на месечном
нивоу.
2. Вођење евиденције o
посећеним активностима.
Планови педагошкоинструктивног рада и
извештај о реализацији.
3. Припрема за све послове
предвиђене годишњим
програмом и оперативним
плановима рада стручног
сарадника.
4. Прикупљање и на
одговарајући начин чување и
заштита материјала који
садржи личне податке о деци.
Педагошки профил детета,
медицинска документација,
мере индивидуализације.
5. Стручно усавршавање
праћењем стручне литературе
и периодике, учествовањем у
активностима струковног
удружења (Друштво педагога
Србије, подружнице),
похађањем акредитованих
семинара, похађањем
симпозијума, конгреса и
других стручних скупова,
разменом искуства и
сарадњом са другим
стручним сарадницима.

Током године

На месечном и
недељном
нивоу

Током године

На
тромесечном
нивоу

На почетку
године и током
године

Реализација
кроз месечне
планове

Током године

Више пута, у
складу са
потребама

Током године

Према
могућностими
плану
стручног
усавршавањас
тручни
сарадници су
похађали
стручне
скупове,
конференције,
семинаре и др.
Докази професионалн
и портфолио
с.с.
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Напомена: Садржаји о реализацији наведених активности налазе се у педагошкој
документацији стручних сарадника, као и у документацији о раду стручних, саветодавних
и управних органа у предшколској установи.

10. Извештаји о раду органа предшколске установе
10.1. Извештај о раду директора
На основу чл. 62. став 3. тачка 15. Закона о основама система образовања и
васпитања ( „Сл. гласник РС“ бр. 72/09 и 52/09 ), директор Предшколске установе „Мајски
цвет“ у Великом Градишту, подноси свој Годишњи извештај за радну 2015/2016.годину.
У радној 2015/2016. години, организација рада установе реализовала се у складу са
позитивним законским и програмским документима.

Законска документа

Закон о основама система образовања и васпитања
( „Службени гласник РС“ бр. 72/09 и 52/09 )
Закон о предшколксом васпитању и образовању
( „Службени гласник РС“ бр. 18/10)
Закон о раду ( „Службени гласник РС“ бр. 24/05,61/05 и 54/09)
Правилник о општим основама предшколског програма
( „Службени гласник РС“ –Просветни гласник бр.14/06)
Статут Предшколске установе „Мајски цвет“
Развојни план Предшколске установе „Мајски цвет“
Предшколски програм

Програмска
документа

Годишњи план рада ПУ „Мајски цвет“ за радну 2015/2016.
годину
Оперативни план рада директора Установе

Облици рада, број васпитних група и број деце
У СЕДИШТУ ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ

ВАН СЕДИШТА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ

С ВЕ Г А

Број група

Број деце

Број група

Број деце

Број
група

Број
деце

13

262

10

115

23

377
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Ред.број

Облици рада

1.

Целодневни боравак

12

243

2.

Полудневни боравак

10

115

3.

Четворочасовни боравак

1

19

13

377

УКУПНО:

Број група

Број деце

У току радне 2015/2016. године одржано је :
Управних одбора 10;
Савета родитеља 4;
Васпитно- образовних већа 8 ;
Актива васпитача ППП 4;
Актива за развојно планирање 4;
Педагошких колегијума 6;
Еко тима 3 ;
Тима за заштиту деце од насиља 4;
Тима за инклузивно образовање 5;
Тима за самовредновање 4;

-

Редни број
1.
2.
3.
4.

Врста радног задатка
Руковођење-директор
Секретар
Стручни сарадник-педагог, психолог 50% и логопед
Васпитачи

Број радника
1
1
2,5
29

5.

Медицинске сестре

6

6.

Виши санитарни техничар

1

7.
8.
9.
10.
11.

Припремање хране
Сервирање хране
Административно-правни и финансијски послови
Одржавање хигијене и вешер-магационер
Технички послови и набавке
УКУПНО:

2
1
2
5
2
52,5
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МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ
Одобреним средствима из буџета Општине Велико Градиште, донацијом
родитеља, добром сарадњом са месним заједницама, друштвеном средином и добрим
људима, пријатељима деце у нашој установи су реализовани следећи радови и обезбеђена
средства за:






















На Пертинијевим данима све групе су допуњене игровним средствима, према
избору и потребама деце и васпитача у вредности од 10 000,00 динара; укупна
вредност 230000,00
Комисија за избор стручне литературе одабрала је и допунила асортиман
библиотеке, као и свакој групи излистане потребе.
Заједнички простор хола као и простор за физичке активности допуњени су
одговарајућим справама, сунђерастим тунелом, великим кошем, пењалицама,
ходалицама, реквизитима за провлачење и прескакање,падобраном, лоптама, игром
„Не љути се човече“ и другим ситним реквизитима за обележавање простора.
01. новембра отворена је четврта јаслена група којој је претходило уређење
простора као и санитарног чвора. Простор је опремљен намештајем, играчкама,
литературом, техничким уређајима и материјалом за рад.
У средњој васпитној групи „Пчелица Маја“ замењене су дотрајале столице новим
удобним и у боји коју су деца пожелела.
У јасленим групама уређени су кутићи скривалице за игру.
Припремна група „Пинокио“ добила је рачунар.
Простор за васпитаче (зборница) опремљена је орманом за потребе документације.
У вешерају је замењен дотрајали ваљак за пеглање новим квалитетним и већим.
Од општинске управе за божићне празнике Установа је добила лаптоп.
Као резултат добре, сталне сарадње са градском библиотеком уприличено је
гостовање радника библиотеке који су нашој установи донирали као новогодишњи
поклон сликовнице.
Набављене су радне униформе за запослене.
Замењено је 350 m2 подних облога и тиме решен проблем дотрајалих подова (три
радне собе, простор библиотеке и спратни део хола).
У три простора за боравак деце извршено је спуштање плафона и реконструкција
расвете, чиме ће се постићи боља енергетска ефикасност.
Извршена је реконструкција три санитарна чвора(замењене плочице, санитарија и
водоводна мрежа).
Окречено је 7 просторија за боравак деце, санитарни чворови и заједнички простор
за јаслене групе.
Окречена је соба у Затоњу и Курјачу.
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У васпитној групи у Макцу офарбана је унутрашња столарија, урађене су стазе у
дворишту и окречен је улаз у групу – тераса.
У васпитној групи у Мајиловцу постављен је још један лавабо и велики бојлер.
На унутрашњем степеништу, због веће безбедности деце, постављена је ограда са
вратима.
У магацинском простору, у канцеларији стручне службе, као и у васпитној групи
„Пинокио“, уграђени су клима уређаји.
За потребе одржавања хигијене набављен је професионалан усисивач.
У 5 васпитних група замењени су душеци намењени за спавање деце (укупно 100
комада).
Од општине је у јулу добијен лап-топ за потребе стручне службе.
За потребе освежавања и пречишћавања ваздуха у васпитним групама, набављена
је UV лампа - по препоруци педијатријске службе.
Као производ добре и сталне сарадње, од удружења „Ром“ добијен је Сунђер тунелмекана справа за дечју игру.
Урађен је пројекат и тренутно се чека дозвола за изградњу собе у селу Царевцу,
чиме ћемо добити одвојен простор са санитарним чвором, за боравак деце
предшколског узраста.
У вапитној групи у Курјачу уређен је простор дворишта.
У васпитној групи „Звездица“ репарирано је 25 столица.
Урађен је орман за одлагање обуће.
Подручне васпитне групе организовале су продајне изложбе радова који су настали
као продукт Ускршњих радионица. Прикупљен новац уложен је у обнову играчака
и дидактичких средстава у тим групама.
Родитељи редовно доносе играчке које су у њиховим домовима вишак, а посебно
бих истакла родитеље детета Д.Ђ. из групе „Звончица“ чији су родитељи опремили
групу играчкама из Пертинија у вредности од 400 евра и родитељи детета М.Б. који
су групу опремили квалитетним средствима за рад.
Према потребама и избору комисије за избор стручне литературе - набављена су
нова издања.
БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ И ЗАПОСЛЕНИХ

На основу чл.42 Закона о основама образовања и васпитања, као и чл. 45 Закона о
основном образовању, Установа је дужна да пропише мере, начин и поступак заштите и
безбедности деце за време боравка у установи и свих активности које организује установа.
У установи је забрањено: физичко, психичко и социјално насиље; злостављање и
занемаривање деце; физичко кажњавање и вређање личности, сексуална злоупотреба деце
или запослених.
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Ближе услове, облике, мере, начин, поступак и смернице за заштиту и безбедност деце и
ученика у установи, прописује министар. Ближе услове о начинима препознавања
невербалних облика злостављања деце и ученика од стране запосленог за време неге,
одмора и рекреације и других облика васпитно-образовног рада, прописује министар.
У нашој предшколској установи је:
-

-

Формиран тим за безбедност деце и запослених;
Формиран тим за НАCСР;
Именовано лице за безбедност на раду;
Формиран тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања;
Установа је у систему на локалном нивоу са другим установама које су по својим
специфичностима задужене за спречавање и праћење насиља, као и обезбеђивања
безбедног боравка деце у вртићу: Дом здравља, Полиција, Центар за социјални рад,
школа;
Установа је обезбеђена системом за безбедност (аларм, камере, електронско
закључавање улазних врата);
Установа је правилно ограђена (сигурна висина ограде, капије које се закључавају);
Подови у установи су неклизајући;
Степениште је заштићено и прилагођено од клизања;
Прилазне стазе се редовно чисте и посипају сољу у зимском периоду;
Хемијска средства за одржавање хигијене правилно складиште;
Прва помоћ смештена на видном месту опремљени ормани, обележени са
телефоном Дома здравља-педијатри, првом помоћи.
Довољан број противпожарних апарата, који се редовно сервисирају;
Именовано лице за противпожарну заштиту;
Запослени се адекватно и редовно едукују;
Усвојен правилник о безбедности и усаглашен са препорикама добијеним од
министарства просвете;
Установа има протокол о понашању деце, родитеља и запослених;
Све утучнице су адекватно заштићене;
Сви апарати и технички уређаји се редовно сервисирају, обезбеђена редовна
контрола громобранских инсталација;
Редовно се врши контрола електричних инсталација;
Двориште вртића је равно, редовно се одржава, ивице стаза су заштићене
ивичњаком, справе се редовно контролишу и одржавају;
Сва деца и сви запослени су осигурани;
У установи се води рачуна и евидентира ко долази и код кога-уписује се у књигу
дежурстава, одговорно лице је Драгана Бранковић;
На видном месту стоји списак имена чланова тима за насиље;
На видном месту стоји распоред затварања (закључавања врата)
У случају епидемије или инфективне болести педијатра обавештава Драгана
Бранковић-виши санитарни техничар;
Установа води рачуна приликом извођења деце: шетњи, посета, излета, о довољном
броју одраслих стручних пратилаца, као и о присутности медицинских сестара при
извођењу једнодневног излета;
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-

Знакови за узбуну и план евакуације у случају непосредне опасности од пожара
или земљотреса изложени су на видним местима у холу вртића;
Сви излази и путање кретања у случају опасности обележени су одговарајућим
ознакама;
Сви простори вртића су заштићени, дератизацијом, дезинсекцијом од стране
овлашћене установе.
Ради веће безбедности деце, унутрашње степениште је обезбеђено сигурносним
вратима.
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Стручно усавршавање је потреба и обавеза свих који су укључени у васпитно-образовни
рад . Носиоци стручног усавршавања у Установи (директор, стручни сарадници, актив
васпитача предшколских група и васпитно-образовно веће) су предузели одговарајуће
поступке како бисмо се на време укључили у савремене токове.
Формиране су групе тако да сви васпитачи буду подједнако укључени у стручно
усавршавање.
Ове радне године запослени су похађали семинаре организоване од стране Министарства
просвете, Удружења васпитача и у организацији Установе.
11.09.2015. Београд - директор, стручни сарадник педагог, васпитач и једна медицинска
сестра посетили су Пертинијеве дане, традиционално стручни скуп из области
предшколства, где су изложене играчке и материјали за рад са децом као и присуство
предавању које је одржао др Ранко Рајевић на тему „Како рана стимулација утиче на
развој детета“.
25.09.2015. Београд - санитарни техничар присуствује едукацији на тему „Фактори утицаја
на састав, квалитет и здравствену безбедност хране и ефекти на здравље деце“, у
Београду.
28.09.2015. Београд - Координатори пројекта „Растимо уз плес“, три васпитача из
Установе, присуствовали су обуци нових плесова.
30.09.2015. „Насиље - превенције и реакције“, прва помоћ - „Како помоћи детету“ едукација васпитно-образовног кадра од стране педијатријске службе Дома здравља
Велико Градиште.
03.10.2015. Пожаревац - Турнир у шаху васпитача - присуствовала су два васпитача,
координатори пројекта „Научимо шах кроз игру“.
15.10.-18.10.2015.
12.11.2015. Пожаревац - Актив стручних сарадника - Душица Стојковић
26.11.-29.11.2015. На Тари је одржан јесењи стручни међународни скуп „Васпитачи
васпитачима“ којима су присуствовала два васпитача из наше установе.
26.11.2015. Одређени број запослених у предшколској установи присуствовао је
предавању на тему безбедности деце у саобраћају - „Правилна употреба аутоседишта“
одржаном у ОШ „Иво Лола Рибар“ у Великом Градишту.
117

08.12.2015. Београд - предавању на тему „Предшколско васпитање по мери сваког детета“
присуствовала су два васпитача из наше установе.
12-13.12.2015. одржан акредитовани семинар „Моћ маште - моћ покрета“ - драмске игре у
причама за децу Душице Бојовић, којем су присуствовали сви васпитачи, медицинске
сестре и стручни сарадници.
Од 01.02.-12.02.2016. у нашој установи су одржане угледне активности, као један од
видова интерног стручног усавршавања.
У фебруару су педагог и педагог-приправник прошле Онлајн курс на тему:
„Диверсификација програма предшколског васпитања и образовања“.
09.02.2016. Милена Митић- стручни сарадник педагог из ПУ„Мајски цвет“Велико
Градиште одржала је презентацију на тему: “Инклузија“.
10.02.2016. Милош Милошевић- стручни сарадник за физичко васпитање из ПУ„14.
Октобар“ из Малог Црнића, запосленима је одржао предавање на тему: „Равна стопала“.
Обе презентације одржане су са циљем едукације васпитача, размене искустава и пример
су добре сарадње две Установе.
20-21.02.2016. У Смедереву је одржана Друга стручна конференција за васпитаче којој су
присуствовали директорка и три васпитачице.
23.02.2016. Актив директора и стручних сарадника у Пожаревцу.
11.03.2016. Васпитач Светлана Јевтић присуствовала је УО удружења васпитача у
Жагубици.
21.03.2016. Директорка и 3 координатора присуствовали су обуци плеса у оквиру пројекта
„Растимо уз плес“-Предшколци на трговима, коју је у нашој установи одржао директор
Дечје плесне асоцијације Радомир Крсмановић.
22.03.2016. Две медицинске сестре-васпитачи присуствовале су стручном скупу на тему:
„Улога медицинске сестре у превенцији сузбијања болести деце предшколског узраста, у
Београду.
26. и 27. 03 2016. Две медицинске сестре-васпитачи присуствовале су VIII Стручној
конференцији мед. сестара ПУ на тему: „Превентивна здравствена заштита“.
29.03.2016. Две медицинске сестре-васпитачи присуствовале Стручном скупу на тему:
„Здравствено-васпитни садржај у ПУ“.
29.03.2016. У нашој установи одржан је испит за лиценцу који су полагали једна
медицинска сестра-васпитач и један васпитач.
31.03.2016. Две медицинске сестре-васпитачи присуствовале су Стручном скупу на тему:
„Природна исхрана у оквиру метаболичких болести код деце предшк. узраста“.
31.03.2016. У нашој установи одржан је испит за лиценцу који су полагали једна
медицинска сестра-васпитач и логопед-приправник.
16.04.2016. III Међурегионални стручни скуп медицинских сестара у Костолцу на тему:
„Медицинска сестра-васпитач као рефлексивни практичар“. Скупу су присуствовале
директор, педагог, логопед , један васпитач и 5 мед.сестара-васпитача.
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21-24.04.2016. Три васпитача присуствују XXI Стручним сусретима„Васпитачиваспитачима“ у Кладову.
31.05.2016. У Петровцу на Млави је одржан стручни скуп на тему: „Примена водича кроз
процедуре програма превентивне здр. заштите“, коме су присуствовале мед.сестреваспитачи.
01.06.2016. Јавни наступ „Растимо уз плес“- Предшколци на трговима.
02.06.2016. Директорка и педагог присуствују „Дану знања“ у организацији ОШ.
03.06.-05.06.2016. Традиционални XIX стручни сусрети мед.сестара ПУ Србије, одржани у
Петровцу на Млави-Ждрело. Тема: „Оснаживање мед.сестара за развијање
професионалних компетенција“. Присуствовало је 5 мед.сестара-васпитача.
04. и 05.06.2016. Мини сусрети васпитача у Пожаревцу, у организацији Удружења
васпитача браничевског округа и Савеза васпитача Србије, на тему: “Вртић као отворени
систем искуства и изазова“. Присуствовало је 7 васпитача и директор.
16.06.-19.06.2016. У Врњачкој Бањи одржана је Завршна Конференција у оквиру програма
„Растимо уз плес“, на тему: „Истраживачка пракса“. Конференцији су присуствовали
координатори програма и директор.
20.06.-24.06.2016. Летња ликовна колонија у Власотинцу, на тему: „Текстура као карактер
површине у уметности“ и власотиначка летња креативна радионица на тему: „Иновације у
ликовном васпитању“. Присуствовали су један васпитач и директор.
28.06. 2016. Пожаревац-две медицинске сестре присуствовале су семинару на тему
„Епидемиолошки осврт на инфективна обољења, карактеристична за дечији узраст-улога
и задаци мед.сестре“.
29.06.,30.06. и 01.07.2016. Словенија-студијско путовање, обилазак вртића. Присуствује
директор.
04.07. и 05.07.2016. Педагог и један васпитач присуствују стручном скупу на тему:
„Предшколско васпитање и образовање по мери сваког детета“, у Крагујевцу.
Поред акредитованих семинара,едукација и трибина, наши васпитачи, медицинске сестреваспитачи и стручни сарадници учествовали су и у интерном стручном усавршавању. На
састанцима васпитно-образовног већа, актива, као и на тимовима, презентоване су
иновације у раду, кроз видео презентације, усмена предавања, радионице и сл. Потом би
заједно дискутовали о ономе што смо чули и видели, а неке примере добре праксе и
стечена знања смо почели да користимо у свакодневном васпитно-образовном раду.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
Отвореност за друшвену средину представља важну карактеристику наше
установе. Кроз овај сегмент рада остварили смо присуство ПУ у свим сегментима живота
ширег окружења и тиме приказали свој рад, издигли делатност на виши ниво и
оплеменили живот суграђана. Активности са децом у овом контексту су се одвијале према
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Предшколском програму у функцији реализације програма васпитно-образовног рада и
према актуелним понудама и догађајима, иницираним од стране Установе и локалне
заједнице.
У сарадњи са Туристичком организацијом и Месном заједницом Велико Градиште
у току августа и септембра васпитачи ПУ „Мајски цвет“ извели су неколико позоришних
представа у градском парку за децу из града. Једна од представа је била хуманитарног
карактера где су прикупљена средства за оболелу девојчицу која похађа нашу установу.
У оквиру Дечије недеље деца су посетила ватрогасну службу, библиотеку, музеј,
општину, одгледала позоришну представу, организован маскенбал.
У оквиру Недеље здраве хране нашу установу су посетили стоматолози, педијатри,
патронажне сестре, одржана је и позоришна представа. Такође смо покренули и акцију
„Чеп за хендикеп“ у сарадњи са Друштвом параплегичара Баната.
Наша деца узела су учешће у програму приликом обележавања Дана школе у
Мајиловцу као и у програму који је уприличен приликом обележавања 35 година наше
Установе пред многобројним гостима.
Предстојеће Новогодишње празнике обележили смо новогодишњом позоришном
представом и дружењима са Деда Мразом. У вртићу је прослављен и Свети Сава резањем
колача и пригодним програмом са представницима СПЦ.
У марту месецу обележен је Дан жена кроз дружење и приредбе са мамама, које су
припремили васпитачи и медицинске сестре у оквиру сваке групе. У априлу месецу
актуелни догађаји били су обележавање Еко-недеље у оквиру које су реализоване бројне
активности: посета предшколаца КП „Спајдер“, еколошке приче деце и родитеља које
говоре о заштити животне средине биле су изложене у холу втрића, обележен је Дан вода
и Дан шума уз певање песама о Дунаву, а изведена је и еко-представа „Гусаријада“, којој
су присуствовала сва деца.
Након Еко-недеље својом посетом нас је пријатно изненадио Раша Попов, који је
својим песмама и причама насмејао све присутне. Ускршњи празници протекли су уз
дружење са родитељима на креативним радионицама и изложбама на тему: „У сусрет
Ускрсу“.
Крајем априла наши предшколци, заједно са васпитачима и представником
родитеља, учествовали су на Пролећним дечијим играма у Петровцу на Млави и освојили
III место. Потом је уследило учешће предшколаца на „Фестивалу цвећа и меда“ у Великом
Градишту.
На „Фестивалу традиционалних игара и модерног плеса“ у Пожаревцу наши
предшколци су узели III и II место, а такође смо учествовали и на манифестацији у
Божевцу „Сај у оку“.
У мају месецу наш вртић посетили су чланови Канцеларије за људска и мањинска
права и Националног савета Рома, као и регионални координатор и председник удружења
„Ром“ из Великог Градишта. У част њихове посете припремили смо изложбу на тему:
„Култура и живот Рома“ и пар плесних тачака у извођењу припремних предшколских
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група. Још једна активност кроз коју се осликава партнерство Установе и подршка
ромској националној мањини, реализована је као део пројекта “Боје хуманости“, чији је
покретач „Друштво Ром Костолац“ у партнерству са Удружењем ликовних уметника
„Арт“ из Костолца. Том приликом организована је продајна изложба радова, а деца су
имала прилику да се на један аутентичан начин упознају са животом и културом Рома. У
знак захвалности на постојећој сарадњи, Установи је поклоњен мекани тунел за децу.
У оквиру Недеље здравља уста и зуба, а у сарадњи са стоматолошком службом Дома
здравља из Великог Градишта, деци припремних и старијих предшколских група одржано
је предавање о хигијени уста и зуба, правилној исхрани и техници прања зуба.
Светски Дан детета-01.06.2016. године смо и ове године обележили посетом
предшколаца ОШ „Иво Лола Рибар“ и манифестацијом „Растимо уз плес“-Предшколци на
трговима, где су у заједничким плесним кореографијама уживала деца, родитељи и
васпитачи.

ИНКЛУЗИВНИ ПРОГРАМ
Сматрајући да напредак сваког друштва почива на развоју толеранције,
отворености за различитости Установа је у овој години посебну пажњу поклонила овом
сегменту рада. Предшколска установа је отворена према свима. У вртићу тренутно борави
више деце са педагошким профилом, као и деца из ромских породица, која не плаћају
вртић. По потреби остварује се сарадња са Интерресорном комисијом, како би се
обезбедили адекватни услови за што бољу адаптацију и социјализацију деце, укључују се
родитељи као активни сарадници у васпитно образовном раду , а акценат је првенствено
на индивидуализованом приступу у раду са децом која имају сметње у развоју.
И ове године, наставили смо сарадњу са НВО“Помоћ породици“ и рад на
заједничком пројекту“Покренимо се“ , како би истакли значај социјалне инклузије деце са
сметњама у развоју, међусекторске сарадње и повезивања свих главних актера инклузије.
ПРЕВЕНТИВНО ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И ИСХРАНА ДЕЦЕ
У складу са планираним програмом реализована је превентивно здравствена
заштита, која се одвијала кроз систематско праћење раста и развоја деце.
Добра сарадња са Домом здравља , Санитарном инспекцијом и Заводом за јавно
здравље Пожаревац, настављена је и ове године у виду заједничког тимског рада.
Од јануара 2013.године, нашу установу сваке среде посећују педијатри из Дома
здравља, ради саветодавног и консултативног рада са родитељима и размене информација
о актуелним питањима са васпитачима и медицинским сестрама-васпитачима. У 2012.
години, наша установа започела је са увођењем HACCP-a и уређивањем кухињског
простора. Превентивно – здравственом заштитом координира виши санитарни техничар.
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САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
Вртић као основни носилац институционалног васпитања, има функцију да ојача
васпитну улогу породице у развоју детета и чини допуну породичном васпитању, из чега
произилази потреба за добром сарадњом вртића и породице.
Сарадња са родитељима се у предшколском периоду одвијала кроз различите
облике и садржаје и остварена је кроз следеће нивое:
-

Информативни ниво
Едукативни ниво
Непосредна сарадња
Саветодавни рад са родитељима и укључивање у тимски рад.

Кроз ове облике сарадње, допринели смо бољем информисању родитеља о реализацији
програмских садржаја, наставили традицију активног учешћа у манифестацијама установе
као и подршци породици кроз саветодавни рад, предавања.

Дневник рада директора:















26.08.2015. - Прва седница Васпитно-образовног већа
27.08.2015. - Кучево – Актив директора браничевског округа
28.08.2015. - Групни родитељски састанак – Јаслени узраст
31.08.2015. - Општина – председник општине – припремљеност установе за
почетак радне године
- Родитељски састанак млађе васпитне групе „Бамби“
01.09.2015. - Обилазак свих васпитних група у централном објекту
- Родитељски састанак у васпитној групи у Царевцу
- Општина – састанак са начелницом финансија – тема: ребаланс буџета
- Председник општине, тема састанка: отварање нове јаслене групе
04.09.2015. - Групни родитељски састанак коме присуствује педијатар др Виолета,
за средњи предшколски узраст
- Групни родитељски састанак ППП – целодневни и четворосатни
10.09.2015. - I Седница Савета родитеља ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште
11.09.2015. - Београд – „Пертинијеви дани“ – међународна стручна конференција
из области предшколства
14.09.2015. - XXI Седница Управног одбора ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште
15.09.2015. - Покретање хуманитарне акције око прикупљања средстава за
оболелу девојчицу (разговор са мајком)
18.09.2015. - Педагошко-инструктивни рад – васпитна група Макце
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21.09.2015. - Састанак са лицем за безбедност на раду – Агенција Трбовић
- Педагошки колегијум
24.09.2015. - Обилазак групе у Курјачу
28.09.2015. - XXXVII Седница скупштине општине Велико Градиште
29.09.2015. - састанак директора браничевског округа у Великом Градишту
30.09.2015. - Општина – финансијска служба (састанак са начелницом)
- Групни родитељски састанак млађих васпитних група „Бамби“ и
„Цврчак“ у присуству педијатра др Миланке Милић
- Актив васпитача ППП-а
- Прва помоћ – „Како помоћи детету?“
- Насиље – превенције и реакције
- Едукација васпитно-образовног кадра – питања и дискусија
01.10.2015. - Агендија Трбовић – безбедност на раду
02.10.2015. - Пожаревац – Агенција „Пидра“ – услуге чишћења
05 - 11.10.2015. Дечија недеља – организација и учешће у појединим активностима
07.10.2015. - Рам – обележавање сто година од Првог светског рата (свечана
академија, откривање споменика „Од Рама до Крфа“ – одбрана Стига)
08.10.2015. - Посета библиотеци са групама ППП
- Божевац – Обележавање Дана школе
09.10.2015. - XXII Седница Управног одбора ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште
12-16.10.2015. Недеља здраве хране
12.10.2015. - Посета предшколаца, васпитача, стручне службе и директора општини
и председнику општине
13.10.2015. - Пожаревац – Национална служба за запошљавање
15.10.2015. - Пожаревац – Електродистрибуција
16.10.2015. - Пријем песника Живомира Михајловића
21.10.2015. - Тим за самовредновање
- Педагошко-инструктивни рад - Припремна предшколска група „Петар
Пан“ васпитач Свјетлана Стокић
22.10.2015. - Састанак директора браничевског округа – Жагубица
23.10.2015. - Педагошко-инструктивни рад ППП целодневни – васпитна група
„Хајди“ васпитач Татјана Цветковић
-Општина: Стратегија развоја општине до 2020. године у циљу
прекограничне сарадње
26.10.2015. - Педагошко-инструктивни рад – ППП четворосатни, васпитна група
„Пинокио“ васпитач Марија Живановић
27.10.2015. - Педагошко-инструктивни рад – средња предшколска група „Звездица“
васпитач Марина Марковић
- Седница тима за инклузивно васпитање и образовање
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28.10.2015. - Педагошко-инструктивни рад – средњи предшколски узраст,
„Пчелица Маја“ васпитач Светлана Паљић
- Седница тима за заштиту деце од насиља, злостављања и
занемаривања
29.10.2015. - II Седница педагошког колегијума
- II Седница Васпитно-образовног већа
30.10.2015. - Родитељски састанак мешовите јаслене групе
03.11.2015. - Педагошко-инструктивни рад у старијој предшколској групи „Невен“,
васпитач Светлана Јевтић
04.11.2015. - Педагошко-инструктивни рад у старијој предшколској групи
„Бубамара“, васпитач Марија Мартиновић
- Састанак комисије за израду јеловника
05.11.2015. - Педагошко-инструктивни рад у млађој предшколској групи
„Цврчак“, васпитач Гордана Перић
- XXIII Седница Управног одбора ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште
06.11.2015. - Педагошко-инструктивни рад у мађој предшколској групи „Бамби“
- Присуство прослави Дана ОШ „Вук Караџић“ у Мајиловцу - учешће су
узела и деца наше установе
09.11.2015. - Општина - инспектор саобраћаја Златко Миленковић, тема:
„Безбедност деце у саобраћају“
- Општина - Обележен Дан просветних радника
Испред запослених у ПУ „Мајски цвет“ пригодну награду добила је
васпитачица Мартиновић Марија
09.11-10.11.2015. - Извршен преглед Радних књига васпитача из подручних група
17.11.2015. - Основна школа „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште
- Директор ОШ Драган Мандић, инспектор за саобраћај, презентација
на тему безбедности деце у саобраћају
18.11.2015. - Општина - састанак са представником фондације за прекограничну
сарадњу - Никола Тодоров
- Седница партнерског савета
- Јавна расправа о буџету за 2016. год.
- Седница Актива за развојно планирање
24.11.2015. - Обележавање Дана вртића - 35 година од почетка рада
- Актив директора браничевског округа
25.11.2015. - Општина - израда финансијског плана - пројекти за 2016.год
26.11.2015. - Састанак са пројектантима пројектног бироа „Бобинг“
27.11.2015. - Предат финансијски план за 2016. Годину
02.12.2015. - Општина - састанак код председника општине
Присутни: начелник финансија, шеф рачуноводства, секретар установе
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03.12.2015. - II Седница Савета родитеља
07-08.12.2015. - Замена у групама „Петар Пан“ и „Звездица“
- Организација семинара (12. и 13.12.2015. год.)
09.12.2015. - Агенција Трбовић - безбедност на раду
10.12.2015. - Општина - Укупан број запослених - рационализација радних места
- Одељење за развој - израда пројекта за немачку амбасаду
- Организација Новогодишње прославе за децу
- III Седница ВОВ-а ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште
11.12.2015. - Општина - Састанак код председника општине свих директора ЈУ
Тема: Расподела радних места
12-13.12.2015. - Акредитовани семинар за васпитно-образовно особље
„Моћ маште - моћ покрета“ Душице Бојовић
14.12.2015. - Пројектни биро „Бобинг“
- Састанак и подела материјала васпитачима за електронски семинар
„Живети различитост у вртићу“
- Састанак са начелницом финансија - средства из буџета за синдикалне
пакетиће
15.12.2015. - Обилазак васпитне групе у Курјачу
16.12.2015. - XXIV Седница Управног одбора ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште
17.12.2015. - Састанак тима за самовредновање
18.12.2015. - Општина - председник општине и представници пројектног бироа
„Бобинг“
21.12.2015. - Састанак са представницима Завода за јавно здравље
23.12.2015. - Састанак Актива за развојно планирање
24.12.2015. - Обилазак водоизворишта „Јелак“, „Конглавица“ и „Острово“ у
организацији општине
- Организоване радионице у поступку израде Развојног плана установе
25.12.2015. - Уприличен пријем директорке и две раднице градске библиотеке посета васпитним групама ППП-а
- XXV Седница Управног одбора ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште
26.12.2015. - Новогодишња вечера за запослене
28.12.2015. - Посета васпитним групама у Мајиловцу и Сиракову поводом
Новогодишњег програма и доделе пакетића деци
29.12.2015. - Новогодишња позоришна представа за сву децу вртића
- Подела пакетића деци запослених радника - журка за децу
- Новогодишњи коктел у Општини Велико Градиште
30.12.2015. - Прослава Новогодишње свечаности са Деда Мразом
31.12.2015. - Прослава Нове године у групи „Пинокио“ са родитељима
11.01.2016. - Општина - Новогодишњи и Божићни поклон Установи - рачунар
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13.01.2016. - Седница педагошког колегијума
14.01.2016. - Сусрет са пријатељима наше Установе из суседне Румуније
- Посета Радише Ђорђевића - представника „Клета“
15.01.2016. - Замена у групама „Звездица“ и „Пчелица Маја“
18-19.01.2016. - Израда економске цене за 2016. годину
21.01.2016. - Седница Актива за развојно планирање
22.01.2016. - Долазак и преглед просветне општинске инспекторке
25.01.2016. - Седница Актива припремних предшколских група
- IV Седница ВОВ-а ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште
26.01.2016. - Рад на изради Правилника о систематизацији радних места у нашој
Установи са правником Установе
- Подела пакетића из цркве за прославу Светог Саве
27.01.2016. - Прослава Светог Саве
- Свечана академија, резање колача, коктел за запослене
- Присуство свечаним академијама у другим установама
28.01.2016. - Седница Савета родитеља
29.01.2016. - XXVI Седница Управног одбора ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште
01.02.2016. - Угледна активност - Свјетлана Стокић и Татјана Цветковић
02.02.2016. - Угледна активност - ликовно васпитање - Сладинка Милетић
03.02.2016. - Угледна активност - јаслена група - Весна Рајчић
04.02.2016. - Угледна активност - јаслена група - Милица Јовановић
- XXVII Седница Управног одбора ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште
05.02.2016. - Угледна активност - ликовно васпитање - Раница Милојковић
06.02.2016. - Угледна активност - почетни математички појмови - Светлана Јевтић
- Састанак комисије за одабир стручне литературе и позоришних
представа
09.02.2016. - Угледна активност - традиција - Марина Адамовић
- Одлазак у Мало Црниће - презентација педагога М. Митић
10.02.2016. - Преглед педагошке документације - радних књига васпитача,
медицинских сестара и стручних сарадника
- Долазак стручног сарадника за физичке активности из Малог Црнића,
Милоша Милошевића који је одржао презентацију „Равно стопало“
11.02.2016. - Угледна активност - ликовно васпитање - Лидија Живковић
-обављен разговор са васпитачима васпитних група „Цврчак“ и „Бамби“
ради распоређивања детета са сметњама у развоју
- III Седница тима за инклузију
20-21.02.2016. - Друга стручна конференција за васпитаче у Смедереву
23.02.2016. - Пожаревац - Актив директора и стручних сарадника
(присуствовали и правници установа)
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29.02.2016. - XXVIII Седница Управног одбора ПУ“ Мајски цвет“ Велико Градиште
01.03.2016. - Општина- Ребаланс буџета
02.03.2016. - Седница Педагошког колегијума
03.03.2016. - Инспекцијски надзор од стране испектора рада
08.03.2016. - Општина – Одељење за пројекте, развој и прекограничну сарадњуизрада пројекта за Немачку амбасаду
08.03.2016. - Обележен Дан жена-у организацији Општине уприличен ручак на
броду „Ана“
09.03.2016. - III Седница Тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања
15.03.2016. - Обилазак васпитних група у Затоњу и Кисиљеву
16.03.2016. - Долазак инспектора рада
18.03.-20.03.2016. - Посета ЈПУ „Вукосава Ивановић Машановић“ у Баруобележавање 95 година постојања
21.03.2016. - Састанак и обука координатора од стране директора Дечје плесне
асоцијације Радомира Крсмановића
- II Седница Еко-тима
22.03.2016. - Обилазак васпитних група у централној установи
-позоришна представа „Деда и репа“-позориште Лане из Кикинде
23.03.2016. - Културни центар - пројекција филма „Станари розе куће“-подршка
лицима са сметњама у развоју
24.03.2016. - Склопљен уговор са Заводом за дезинфекцију, дезинсекцију и
дератизацију „Висан“, Београд
- село Царевац-излазак на лице места ради снимања терена, а у вези
доградње собе за потребе наше установе (присутни: директор ОШ
„Миша Живановић“-Средњево, пројектант Роберт Димитријевић и
директор ПУ „Мајски цвет“-Славица Јанковић)
29.03.2016. -Утврђивање спремности за полагање испита за лиценцу-учешће у
комисији кандидата (Весна Рајичић-мед.сестра-васпитач и Милица
Марковић-васпитач)
- XXIX Седница Управног одбора ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште
30.03.2016. - Педагошко-инструктивни рад-средња васпитна група, васпитач
Надица Јевтић
31.03.2016. - Утврђивање спремности за полагање испита за лиценцу-учешће у
комисији кандидата (Милица Ђорђевић-мед.сестра-васпитач и Јелена
Стевић-логопед)
31.03.2016. - VI Седница ВОВ ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште
01.04.2016. - Педагошко-инструкивни рад-средња васпитна група, васпитач
Николета Благојевић
06.04.2016. - Промоција књиге „У земљи снова“-поезија за децу, аутор васпитач
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Славица Перић
07.04.2016. - Санитарна инспекторка у прегледу Установе
08.04.2016. - Обележен Светски дан Рома-организација удружења Рома
11.04.-15.04.2016. - Еко-недеља-учешће у појединим активностима
16.04.2016. - Међурегионални стручни скуп медицинских сестара у Костолцу
21.04.2016. - Присуство на обележавању Дана ОШ „Иво Лола Рибар“- Велико
Градиште
26.04.2016. - Пролећне дечије игре-Петровац на Млави
28.04.2016. - Општина – председник општине организовао је пријем за децу која су
у Петровцу на Млави нашла на победничком постољу
-III Седница Савета родитеља
02.05.2016. - Фестивал „Дани цвећа, дани меда“- учешће наше деце
05.05.2016. - Састанак са представницима ромског удружења у вези уписа ромске
деце у Установу и планиране донације Установи од стране удружења
- II Седница Тима за развијање Предшколског програма
- VII Седница ВОВ ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште
06.05.2016. - Састанак са представницима Завода за уџбенике-понуда за радне
листове за децу ППП
09.05.2016. - IV Седница Савета родитеља
10.05.2016. – ПУ „Полетарац“ Жагубица-обележавање 30. година Установе
11.05.2016. - Царевац- одлазак са председником Општине и геометром, у присуству
директора школе Средњево око коначног одређивања простора за
доградњу собе намењене предшколцима
13.05.2016.- Велика Плана-присуство на свечаној Академији поводом обележавања
Дана установе“Радосно детињство“
16.05.2016. - Састанак са Живославом Симићем-координатором регионалних
удружења Рома, око посете нашој установи и обележавању недеље
Ромске заједнице
17.05.2016.- IV Седница Тима за инклузивно образовање
18.05.2016. - Посета нашој установи од стране представника Министарства за
људска и мањинска права, као и Националног савета Рома,
регионалног координатора и председника удружења „Ром“
19.05.-20.05.2016. - Обележена Недеља здравља уста и зуба, тема: „За леп осмех“, у
сарадњи са педијатриском и стоматолошком службом Дома
здравља Велико Градиште
19.05.2016. - Општински просветни инспектор-контрола рада Установе
26.05.2016. - Посета ПУ „Ласта“ у Голупцу и изложби слика са темом: “Живот и
култура Рома“
-Општина- присуство на презентацији пројекта „Коришћење
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енергетског потенцијала од остатака пољопривредне и друге
неупотребиве биомасе, ради равномерног развоја и самоодрживости
лок. заједнице“
-Удружење „Ром“ из Костолца са Удружењем ликовних уметника „Арт“
поставили су изложбу од 30 слика у холу Установе (уље на платну), са
темом: „Живот и култура Рома“
27.05.2016. - Фестивал традиционалних игара и модерног плеса у Пожаревцуучешће 3 припремне предшколске групе, око 50-оро деце, освојено II
и III место у озбиљној конкуренцији
31.05.2016. - Отворена изложба слика Академских сликара и аматера у оквиру
пројекта „Боје хуманости“ коју реализује удружење „Ром“ из Костолца
са Удружењем ликовних уметника „Арт“ Костолац
01.06.2016. - Завршна манифестација „Растимо уз плес“-Предшколци на трговима
02.06.2016. - „Дан знања“ у организацији ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште
03.06.2016. – Божевац „За сјај у оку“-такмичење у модерном плесу, учествовала су
деца из три припремне предшколске групе и освојили награду за
„Најкореографију“
03.06.-05.06.2016.-Традиционални XIX стручни сусрети мед.сестара ПУ Србије,
одржани у Петровцу на Млави-Ждрело. Тема: „Оснаживање
мед.сестара за развијање професионалних компетенција“.
04.06.-05.06.2016.- I Окружна стручна конференција у Пожаревцу, у организацији
Удружења васпитача браничевског округа и Савеза васпитача Србије,
на тему“Вртић као отворени систем искуства и изазова“
08.06.2016. -Једнодневни излет до Београда-Ада Циганлија-све ППП групе и деца
старијег предшколског узраста
10.06.2016. - XXX Седница Управног одбора ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште
16.06.-19.06.2016.- Врњачка Бања-Завршна Конференција у оквиру програма
„Растимо уз плес“, на тему: „Истраживачка пракса“
20.06.2016. - Општина-шестомесечни извештај
20.06.-24.06.2016.- Власотиначка летња креативна радионица на тему: „Иновације
у ликовном васпитању“
29.06.,30.06. и 01.07. 2016.-Студијско путовање у Словенију (Марибор-ПтујСловенска бистрица)-обилазак вртића
02.07.2016. - Посета ПУ „Сунцокрети“ из Владимираца-дружење, размена искустава
03.07.2016.- Састанак са мајсторима различитих профила-лимар, керамичар, зидар,
столар, вода-канализација
06.07.2016. - V Седница Тима за инклузивно образовање
09.07.2016.- Започети радови на унутрашњем уређењу Установе(спуштање
плафона, реконструкција расвете, кречење)
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11.07.2016. - Отварање школе кошарке „Тео 4“- Бели багрем, Сребрно језеро
- Састанак са представницима „Галерије подова“-менаџер тим који
изводи радове
12.07.2016. - Започети радови на реконструкцији купатила-уређење новог
санитарног чвора
12.07.-15.07.2016. - Градска манифестација „Царевчеви дани“
13.07.2016. - Отварање кошарских терена у викенд насељу Бели багрем-Сребрно
Језеро
18.07.2016.- Гасификација-Кумане
22.07.2016.- Позоришна представа „Аласка чорба“ у извођењу васпитача и
родитеља ПУ „Мајски цвет“
22.07.-23.07.2016.- Градска манифестација „Аласке вечери“
01.08.2016.- Пријем материјала за замену подова
02.08.2016. - Дан општине
03.08.2016. - Почињу радови на замени подова-састанак са тимом из Галерије
подова
06.08.2016. - Градска манифестација „ Пасуљијада“
10.08.-19.08.2016. – Израда буџета за наредну годину
13.08.2016. – Завршени радови на замени подова
09.07.-15.08.2016. – испраћени радови на ентеријеру установе
13.08.2016. – „Рамски сутони“ – 7.пензионерски сусрети Рам 2016. Народна
библиотека „Вук Караџић“ Велико Градиште
25.08.2016. – излет за запослене - Суботица, Палићко језеро – један дан
26.08.2016. – I Седница Педагошког колегијума ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште
- Седница Актива припремних предшколских група
- Седница Васпитно-образовног већа
28.08.2016. – Свечано отварање међународног фестивала „Силафест“ – филмови
посвећени туризму и екологији
30.08.2016. – Групни родитељски састанак млађих предшколских група „Петар Пан“ и
„Хајди“
- родитељски састанак јаслене мешовите групе „Палчица“.
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10.2. Извештај о раду Управног одбора
Чланови Управног одбора Предшколске установе ''Мајски цвет'' Велико Градиште су:
1. Светлана Јевтић – представник запослених, председник УО
2. Оливер Стојановић – представник родитеља
3. Мартина Париповић – представник запослених
4. Марија Мартиновић - представник запослених
5. Александар Миловановић – представник родитеља
6. Хелена Ђукић – представник родитеља
7. Светлана Петровић – представник локалне заједнице
8. Тања Симовић
9. Војкан Добричћ
Управни одбор се у претходној години редовно састајао и на седницама се
дискутовало и доносиле су се одлуке по следећем темама, питањима и динамици рада:















Усвајање измена и допуна Предшколског програма, Извештаја о извршењу
годишњег плана рада ПУ, Годишњи план рада ПУ и других докумената од значаја
за поштовање законских регулатива;
Правилници које је Управни одбор усвојио у току године су: Правилник о поступку
унутрашњег узбуњивања у ПУ ''Мајски цвет'' Велико Градиште; Правилник о
ближем уређењу поступака набавке у Предшколској установи „Мајски цвет“
Велико Градиште; Правилник о измени и допуни Правилника о упису деце у ПУ
„Мајски цвет“ у Великом Градишту;Правилник о раду ПУ „Мајски цвет“ Велико
Градиште; Правилник о протоколу поступања у ПУ „Мајски цвет“ у одговору на
насиље, злостављање и занемаривање деце.
Решења о разрешењу и именовању Стручног актива за развојно планирање и
решење о промени састава истог;
Избор директора ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште
Предлог одлуке о расписивању конкурса за избор директора и предлог Одлуке о
именовању Комисије за избор директора ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште;
Предлагање Решења о давању сагласности на Правилник о организацији и
систематизацији радних места у ПУ „Мајски цвет“
Отварање нових васпитних група;
Захтеви родитеља за пријем деце ван конкурсног рока;
Утврђивање цене боравка у нашој установи;
Финансијско пословање установе;
Доношење планова јавних набавки;
Извештај о реализацији Развојног плана, као и Акциони план у оквиру развојног
планирања;
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Одлука о расписивању конкурса за пријем деце у ПУ;
И другим пословима од значаја за правилно функционисање установе.

10.3. Извештај о раду Савета родитеља
Чланови Савета родитеља у овој години су:
РЕД.БРОЈ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ИМЕ РОДИТЕЉА
Будимир Богичевић
Ивана Петровић Ненадић
Милан Минић
Беба Видић
Слађан Милановић
Дубравка Бановић
Наталија Лазић
Хелена Ђукић
Слађан Митровић
Наташа Трбојевић
Тамара Јанковић
Срђан Перић
Тамара Марић
Ивана Илић
Милан Јовановић
Сања Гајић
Жаклина Уђиловић
Драган Ивковић
Миша Ђорђевић
Ивана Мандић
Далибор Миловановић
Јелена Ћирић
Јелена Савић

ВАСПИТНА ГРУПА
БАМБИ
ЦВРЧАК
ПИНОКИО
ПЕТАР ПАН
ХАЈДИ
БУБАМАРА
НЕВЕН
ПЧЕЛИЦА МАЈА
ЗВЕЗДИЦА
ЛЕПТИРИЋИ
ЗВОНЧИЦА
ПАЛЧИЦА
ЧАРОЛИЈА
СИРАКОВО
КУРЈАЧЕ
МАЈИЛОВАЦ
ТОПОЛОВНИК
КИСИЉЕВО
ЗАТОЊЕ
ПОЖЕЖЕНО
ЦАРЕВАЦ
ДЕСИНЕ
МАКЦЕ

Савет родитеља се у току ове године састао 4 пута и у оквиру тих састанака
чланови Савета родитеља бавили су се следећим темама:








Разматрањем измена и допуна Предшколског програма, разматрањем Извештаја о извршењу
годишњег плана рада установе, разматрањем Годишњег плана рада установе, Развојног плана
предшколске установе, као и правилника од значаја за рад установе;
Доношење одлике о избору понуђача за ужину за децу у подручним васпитним групама;
Избор понуђача за осигурање деце;
Сагласност на програм једнодневног излета до Београда за децу старијег предшколског
узраста, избор агенције за извођење једнодневног излета;
Новогодишњи празници и избор новогодишњих пакетића;
Манифестацијама и приредбама на нивоу предшколске установе и локалне заједнице;
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11. Извештај о остваривању плана стручног усавршавања запослених у
2015/16. години
Стручно усавршавање је потреба и обавеза свих који су били укључени у
васпитно-образовни рад у 2015/2016. години. Носиоци стручног усавршавања у
Предшколској установи (директор, стручни сарадници, актив васпитача предшколских
група и васпитно-образовно веће) су предузели одговарајуће поступке, тако смо се на
време укључили у савремене токове. Формиране су групе тако да сви васпитачи буду
подједнако укључени у стручно усавршавање
Стручно усавршавање ван установе (акредитовани, семинари, скупови и др.) у
2015/16. години
Назив и седиште
установе, центра за
стручно
усавршавање,
организатора итд.

Пертини - Београд

Облик
стручног
усавршавања

Стручни скуп

Период
одржавања

Број
сати/
бодова

Присутно
запослених

11.09.2015.

/

4

„Фактори утицаја
на састав, квалитет
и здравствену
безбедност хране и
ефекти на здравље
деце“

25.09.2015.

6

1

Обука нових
плесова

28.09.2015.

Стручни сусрети
стручних
сарадника и
сарадника

1518.10.2015

Тема обуке

Пертинијеви дани –
изложба дечијих
играчака и
дидактичког
материјала
Презентација др
Ранка Рајевића на
тему „Како рана
стимулација утиче
на развој детета“.

Удружење
дијететичара –
нутрициониста
предшколских
установа Београда

Едукација

Дечија плесна
асоцијација

Обука

Удружење
стручних сарадника
и сарадника ПУ
Србије - Златибор

Стручни скуп

3

4

1
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Актив стручних
сарадника
браничевског и
подунавског
региона Пожаревац

Актив
стручних
сарадника

Актив стручних
сарадника са
просветном
саветницом
Душицом
Стојковић

12.11.2015.

/

2

Савез удружења
васпитача Србије XXI јесењим
сусретима
„Васпитачи
васпитачима“ – Тара
2015.

Стручни скуп

XXI Јесењи
сусретима
„Васпитачи
васпитачима“

2629.11.2015.

4

2

Центар за
промоцију
безбедности
саобраћаја, ОШ
„Иво Лола Рибар“ у
Великом Градишту

Презентација /
предавање

Правилн употреба
дечјих аутоседишта

26.11.2015.

/

11

Акредитовани
семинар ЗУОВ

Акредитовани
семинар

„Моћ маште моћ
покрета“

1213.12.2015.

16

30+8

Стручни скуп
„Предшколско
васпитање и
образовање по мери
сваког детета“ у
Београду

Стручни скуп

„Предшколско
васпитање и
образовање по
мери сваког детета“

08.12.2015.

Савез удружења
васпитача Србије –
Стручна
конференција за
васпитаче у
Смедереву

Стручни скуп

Конференција за
васпитаче

20.21.02.2016.

Актив директора и
стручних сарадника
предшколских
установа
браничевског и
подунавског округа
– ПУ „Љубица
Вребалов“
Пожаревац

Актив

Планирани дневни
ред

23.02.2016.

3

Плесна асоцијација
Србије

Обука

Обука
координатора за
програм „Растимо

21.03.2016.

4

2

4

2
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уз плес –
предшколци на
трговима“

Савез удружења
медицинских
сестара ПУ Србије

Стручни скуп

„Улога
медицинских
сестара у
превенцији и
сузбијању заразних
болести деце у ПУ“

Савез удружења
медицинских
сестара ПУ Србије

Стручни скуп

„Превентивна
здравствена
заштита“

26. и
27.03.2016.

5

2

Савез удружења
медицинских
сестара ПУ Србије

Стручни скуп

„Здравстеноваспитни садржај у
ПУ“

29.03.2016.

4

2

Стручни скуп

„Природна исхрана
у оквиру
метаболичких
болести код деце
предшколског
узраста“

31.03.2016.

4

2

Стручни скуп

„Медицинска
сестра васпитач као
рефлексивни
практичар“

16.04.2016.

6

8

Стручни скуп

XXI Стручни
сусрети
„Васпитачи –
васпитачима“ у
Кладову

2124.04.2016.

4

3

Стручни скуп

„Примена водича
кроз процедуре
програма
превентивно
здравствене
заштите у
предшколским
установама“

31.05.2016.

Савез удружења
медицинских
сестара ПУ Србије

Удружење
медицинских
сестара
браничевског и
подунавског
региона – Трећи
међурегионални
скуп у Костолцу
Савез удружења
васпитача Србије XXI Стручни
сусрети „Васпитачи
–васпитачима“ у
Кладову

Савез удружења
медицинских
сестара ПУ Србије –
Стручни скуп у
Петровцу на Млави

22.03.2016.

3

2

2
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Традиционални 19.
стручни сусрети
медицинских
сестара ПУ Србије –
Петровац на Млави

Стручни скуп

„Оснаживање
медицинских
сестара за
развијање
професионалних
компетенција
стицањем нових
знања и вештина“

Удружење
васпитача
браничевског округа
и Савез васпитача
Србије - Мини
сусрети васпитача у
Пожаревцу

Стручни скуп

„Вртић као
отворени систем
искуства и изазова“

04. и
05.06.2016.

2

8

Дечија плесна
асоцијација

Јавни наступ

Растимо уз плес –
''Предшколци на
трговима''

01.06.2016.

Потврда

37

Плесна асоцијација
Србије- Завршна
конференција у
оквиру програма
„Растимо уз плес“ у
Врњачкој Бањи

Стручни скуп

„Истраживачка
пракса“

16. 19.06.2016.

Потврда

4

ПУ „Милка
Диманић“
Власотинце

Креативна
радионица

„Текстура као
карактер површине
у уметности“

20.06. и
24.06.2016.

2

Семинар у
Пожаревцу

Стручни скуп

„Епидемиолошки
осврт на
инфективна
обољења,
карактеристична за
дечији узраст-улога
и задаци
мед.сестре“

28.06.2016.

2

Словенија

Студијско
путовање

Обилазак вртића

29. и
30.06.2016.

1

Стручни скуп

„Предшколско
васпитање и
04. – 05.
образовање по
07.2016.
мери сваког детета“

Група за социјалну
инклузију
Министарства
просвете, науке и
технолошког развоја

3-5.06.2016.

5

5

/

2
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у сарадњи са
Канцеларијом
УНИЦЕФ-а за
Србију уз подршку
Центра за
интерактивну
педагогију –
одржано у
Крагујевцу

11.2. Интерно стручно усавршавање у 2015/16. години

Име
реализатора
Педијатријска
служба Дома
здравља Велико
Градиште
Координатори
програма :
Милена
Ђуричић,
Надица Јевтић и
Ана Тегелтија

Облик
стручног
усавршавања

Тема обуке

Ниво
(стручни
актив,
веће и
друго)

Датум
одржавања

Број
присутних

Едукација предавање

Насиље –
превенције и
реакције;
Прва помоћ – Како
помоћи детету?

Скуп

30.09.2015.

38

Обука

Обука плеса у
оквиру програма
''Растимо уз плес''

Васпитно образовно
веће

29.10.2015.

38

Васпитно образовно
веће

29.10.2015.

38

Фебруар
2016.

2

Милена Митић
– стручни
сарадник
педагог

Презентација

Центар за
интерактивну
педагогију

Онлајн курс

Катарина
Милићев,
Оливера
Живковић

Излагање

Презентација рада
др Н. Глумбића
„Организација
простора за рад са
децом са аутизмом“
Диверсификација
програма
предшколског
васпитања и
образовања
Јесењи стручни
сусрети „Васпитачи
– васпитачима“

Васпитно образовно
веће

10.12.2015.
.

38
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Свјетлана
Стокић,
Татјана
Цветковић

Угледна
активност

„Зачарана шума“ –
развој говора

Васпитна
група

01.02.2016.

25

Весна Рајичић

Угледна
активност

„Три прасета“ –
развој говора

Васпитна
група

02.02.2016.

25

Сладинка
Милетић

Угледна
активност

„Рођенданска торта“

Васпитна
група

02.02.2016.

28

Милица
Јовановић

Угледна
активност

Физичка активност
деце на јасленом
узрасту

Васпитна
група

04.02.2016.

25

Раница
Милојковић

Угледна
активност

„Израда
нестрпљивог цвета“
– ликовно
васпитање

Васпитна
група

05.02.2016.

32

Светлана Јевтић

Угледна
активност

Упознавање са
геометријским
облицима

Васпитна
група

08.02.2016.

28

Марина
Адамовић

Угледна
активност

„Ствари старе
ствари драге“ –
народна традиција

Васпитна
група

09.02.2016.

38

Милена Митић,
стручни
сарадник
педагог

Презентација

„Инклузија -пракса
у предшколским
установама“

Скуп

09.02.2016.

Васпитачи и
медицинске
сестре
васпитачи ПУ
у Малом
Црнићу

Милош
Милошевић,
стручни
сарадник за
физичко
васпитање из
Малог Црнића

Презентација

„Равно стопало –
pes planus“

Скуп

10.02.2016.

38

Лидија
Живковић

Угледна
активност

„Круне принцезе
Крунице“

Васпитна
група

12.02.2016.

33
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Милица
Ђорђевић

Угледна
активност

„На фарми“

Васпитна
група

11.02.2016.

33

Сладинка
Милетић

Угледна
активност

„Рођенданска торта“

Васпитна
група

02.02.2016.

28

Васпитна
група

16.20.11.2015.
18.24.04.2016.
09.20.05.2016.
16.27.05.2016.

18

Васпитачи и
стручни
сарадници
педагог и
логопед

Менторство

Извођење
активности којима
присуствује студент
– Рад са студентима

Славица Перић,
васпитач

Ауторско дело

Издавање и
промоција књиге „У
земљи снова“ –
збирка дечијих
песама

Промоција

06.04.2016.

Запослени,
представници
локалне
заједнице,
родитељи и
деца

Васпитачи,
директор и
стручни
сарадници

Манифестација

''Растимо уз плесПредшколци на
трговима''

Скуп

01.06.2016.

37

ОШ „Иво Лола
Рибар“ Велико
Градиште

Стручни скуп

Дан знања
„Кооперативно
подучавање –
шансе, изазови и
добити за ученике,
наставнике и
наставну праксу“

Регионални
стручни
скуп

02.06.2016.

2

Милена Митић,
стручни
сарадник
педагог

Презентација

„Адаптација –
сарадња породице и
вртића“

Васпитно образовно
веће

15.06.2016.

37
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12. Преглед прихода и расхода ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште за
2016.годину - ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ У 2015. ГОДИНИ
1.

ПРИХОД:

1. Буџет Републике
2. Буџет општине
3. Боравак
4. Боравак МЗ
5. Донације
6. Приход од “Дечје недеље”
7. Остали приходи (уплате за плес и мајице)
Свега:

10.090.396.00
31.646.165,00
7.726.719,00
834.700,00
30.000,00
6.000,00
724.390,00
51.058.370,00

8. Боловања преко 30 дана и породиљско

3.222.214,00

УКУПНО ПРИХОД:

54.280.584,00

РАСХОД:

2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Зараде
Доприноси
Путни трошкови
Јубиларне награде и једнократна помоћ
Стални трошкови
Трошкови путовања (семинари и друго)
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Смањење зараде 10%
Регистрација возила
Судске таксе

27.977.453,00
5.015.574,00
827.260,00
1.129.609,00
2.448.612,00
228.829,00
692.248,00
729.200,00
1.123.783,00
5.246.762,00
2.589.624,00
15.171,00
4.212,00
Свега:48.028.337,00

14. Исплаћена боловања
15. Замена подова у приземљу вртића
16. Набавка опреме

3.247.893,00
963.900,00
1.355.499,00

УКУПНО РАСХОДИ: 53.595.629,00
- Суфицит 684.955,00

Шеф рачуноводства,
Душица Павловић с.р.
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Директор
У Великом Градишту
15.09.2016.година

________________________
Славица Јанковић
Председник Управног одбора
________________________
Светлана Јевтић
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