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На основу члана 20. Статута Предшколске установе “Бошко Буха” Инђија, број 01110-84 /2010 од 11. марта 2010. године и бр. 01-06-237-2/2011. од 02.09.2011. године,
06-351-2/2013-01 од 30.12.2013. године и 06-98-2/2015-01 од 19.03.2015. године и
члана 49. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”,
бр. 72/09,52/11 и 55/13 ),
Управни одбор Предшколске установе “Бошко Буха” Инђија на седници одржаној
дана 12.04.2017. године, донео је РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2017. ДО 2020.
ГОДИНЕ.

I ЛИЧНА КАРТА ПУ „БОШКО БУХА“
ИСТОРИЈАТ: Институционално предшколско васпитање у Инђији има традицију
која траје више од једног века. У том периоду смењивала су се приватна забавишта и
забавишта под општинским старатељством, забавишта у згради Народно
ослободилачког одбора и забавишта у основној школи у свим насељeним местима
Општине Инђија.
Први објекат са целодневним обликом рада ПУ „Бошко Буха“, који се данас зове
„Сунце“, почео је са радом 1979. године са шест васпитних група. Данас овај објекат
ради у две смене и има 18 група.
Потребе средине неколико година касније захтевају изградњу нових објеката: у
Омладинској улици данашњи објекат „Невен“ и објекат „Маслачак“ у Бешки. Мрежa
предшколског васпитања и образовања се проширује 1995. године припајањем 16
полудневних група при основним школама општине Инђија.
Од 2010./2011. радне године при основним школама у Инђији почињу са радом
припремне групе целодневног боравка.
САДАШЊОСТ: Данас Установа има осам објеката:
„Сунце“ у Инђији-наменски грађен објекат,
„Невен” у Инђији - наменски грађен објекат,
„Маслачак“ у Бешки - наменски грађен објекат,
„Сунцокрет“ у Новим Карловцима –адаптирани објекат,
„Цврчак“ у Крчедину - адаптирани објекат,
„Пчелица“ у Новом Сланкамену - адаптирани објекат,
“Бамби” у Марадику - адаптирани објекат,
“Ђурђевак” у Чортановцима - адаптирани објекат.
3

ОБЈЕКТИ:

Објекат “Сунце”
ул. Душана Јерковића 17
Инђија

Објекат “Невен”
ул. Омладинска
Инђија

Објекат “Маслачак“
Трг Данице Јовановић 2
Бешка

Објекат “Пчелица“
Карађорђева 1
Нови Сланкамен
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Објекат „Бамби“
Жарка Зрењанина 1
Марадик

Објекат „Сунцокрет“
ул. Средња
Нови Карловци

Објекат „Цврчак“
Цара Душана 1
Крчедин

Објекат „Ђурђевак“
Вељка Влаховића 1
Чортановци

5

Такође се користе и простори у три основне школе у Инђији за рад целодневних
и полудневних група припремног предшколског програма. У ОШ ”22 јул” у Крчедину
и у ОШ „Ђорђе Натошевић“ у Новом Сланкамену се налазе групе полудневног боравка
у којима се ради припремни програм. У местима Јарковци и Љуково раде две “мале
васпитне групе”.
Рад са децом у 2016/17 радној години обавља се у 55 васпитних група са 1405
деце:
- 15 група полудневног боравка које раде Припремни предшколски програм,
што обухвата 324 деце;
- 40 група целодневног боравка са 1081 деце.

II РЕСУРСИ УСТАНОВЕ И СРЕДИНЕ

1. Ресурси установе
Људски ресурси:
У Установи ради 154 запослених:
- 3 руководиоца: директор, помоћник директора и главни васпитач-руководилац
централног објекта „Сунце“;
- 4 стручна сарадника: педагог, психолог, логопед, сарадник за физичко
васпитање;
- 7 сарадника: библиотекар-медиатекар, сарадник за исхрану, сарадник за
здравствену заштиту и безбедност на раду и 4 сестре за превентивну здравствену
заштиту;
- 82 васпитача, од тога је 27 васпитача завршило основне студије у трајању од
четири године на Учитељском факултету и 3 специјалистичке струковне студије на
високој школи у Сремској Митровици;
-18 медицинских сестара- васпитача за реализацију васпитног рада и неге са
децом до 3 године. Један број њих завршава високо образовање за рад у јасленим
групама. У складу са прописима њих 15 је положило испит за дозволу за рад – лиценцу;
- 5 запослених на административним, финансијским и правним пословима;
- 4 запослена на припремању хране;
- 9 запослених на сервирању хране;
- 16 запослених на одржавању хигијене;
- 5 запослених на техничким пословима.
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Установу чини мрежа од 15 јединица васпитно- образовног рада распоређених у свим
насељеним местима општине Инђија.

Специфичности Установе са аспекта стручног усавршавања
Стручно усавршавање је у функцији унапређивања непосредне васпитнообразовне праксе и с циљем да се уочени проблеми теорије проуче, а потом преведу
на језик непосредне праксе и оперативно у њу уграде, у сарадњи са најеминентнијим
стручњацима за област предшколства на најразличитије теме.
Установа је у периоду од јануара 2014. -до априла 2017. године организовала следеће
семинаре :
рб
1.
2.
3.

4.

Назив семинара

Предавачи, едукатори

Датум и место

''Добро сам ту где сам-технике за
превладавање стреса запослених у
образовању'' К.бр.860
“Индивидуализација – одговор на
аутентичне потребе и могућности
предшколског детета”
''Компетенција васпитача за развој
еколошке свести и рационално
коришћење енергетског
потенцијала'' Кат.бр.581
“Са родитељима од проблема до
решења” Кб - 501

Олгица Стојић, Споменка
Дивљан, Живка Комленац,
Зорка Петровић
Јованка Богданов

08.02.2014.
Сремска
Митровица
15-16.03.2014.
Инђија

Анђелка Булатовић
Власта Сучевић,
Отилија Велишек-Брашко

29.03.2014.
Инђија

Драгана Чикош
Драгица Кубет
Весна Радошевић
Весна Радошевић
Драгана Чикош
Јасна Вуклиш

08.- 09.11.2014.
Инђија

5.

Обука за самовредновање у ПУ

6.

“Игралица-причалица” Кб- 732

7.

Утицај васпитача на развој
емоционалне компетенције
Кб- 568
Моја васпитна група је посебна
Кб- 543
Хоризонтално учење као један од
облика стручног усавршавања у ПУ

8.
9.

10. Школа за предшколце-математика
11.
12.

Кб- 628
Научи ме како,рећи ћу ти лако
Кб-544
''Основни принципи здраве и
продуктивне комуникације''

13. Здраво одрастање

Александра Мађар
Јовановић
Јасмина Вулетић
Станиша Чабаркапа
Драгана Чикош
Весна Радуловић
Александра Марцикућ
Вера Батановић Лаловић
Гордана Младеновић
Марина Копривица
Милица Окиљевић Ћућуз,
Олга Трифуновић
Драгана Бабић
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01.- 02. 11.2014.
Инђија
29.- 30.11.2014.
Инђија
06.12.2014.
Инђија
27.12.2014.
Инђија
24.01.2014.
Инђија
01.02.2015.
Инђија
31.01.-01.02.2015.
Инђија
21.02.2015.
Инђија
01.- 03.07.2015.
Инђија

14. Даровитост на предшколском
узрасту

15. Тикови деце предшколског узраста

Др Мирјана Николић
Др Радоје Павловић
Др Ненад Глумбић

16. Јачање капацитета запослених у ПУ Др Ивана Михић
17.

у раду са родитељима деце са
сметњама у развоју
Математичка писменост у
окружењу деце

18. Подршка деци са тешкоћама у
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

развоју у инклузији у друштво на
предшколском узрасту
Монтесори учење-примери добре
праксе
Игром до музичког знања
Кб-505
Подршка дечјем развоју – тешкоће
као изазов
Машта у Монтесори педагогији
Моја Монтесори пракса
“Моћ маште-моћ покрета”драмске технике у причама за
децу , К-588
Вртић као база емоционалне
сигурности-јачање капацитета за
социоемоционални развој детета
Кб-560
Агресивност и самоповређивање

26. “У свету сенки”- водич кроз

27.

подршку детету жртви породичног
насиља, злостављања и
занемаривања К-598
“Моја васпитна група је посебна”
Кб- 543

28. Ја полазим у школуиндивидуализација програма
припреме детета за полазак у
школу, Кб-567

Милица Ћебић

Мр Виолета Несторов

Ержебет Бедросиан

16.05.2015.
Сремска
Митровица
13.11.2015.
Инђија
14.11.2015.
Инђија
04.12.2015.
Сремска
Митровица
12.12.- 13.12.2016.
Инђија

Маријана Милошевић Симић
Мр Силвана Грујић
Јасна Вуклиш
Биљана Којовић
Ержебет Бедросиан

27.02.2016.
Београд
27.02.- 28.02.2016.
Инђија
20.02.-21.02.2016.
Београд
12.03.2016.

Душица Бојовић
Мр Дијана Копуновић Торма

19.03.-20.03.2016.
Инђија

Неда Аврамов Ђилас
Олгица Стојић

07.05.2016.
Инђија

Др Ненад Глумбић

21.05.2016.
Инђија
28.05.-29.05.2016.
Нови Сад

Др Светлана Лазић
Катарина Мајкић
Ивана Мушкиња
Јасмина Вулетић
Станиша Чабаркапа

20.10.2016.
Инђија

Виолета Врцељ Одри
Милана Јовановић

04.03.2017.
Инђија
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СТРУЧНИ РАДОВИ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ ОСОБЉАваспитача деце од 3 године до поласка у школу , сарадника, стручних сарадника,
васпитача деце јасленог узраста и медицинских сестара на превентивној здравственој
заштити у периоду од јануара 2014. до априла 2017.
Стручни сусрети

Датум и време
одржавања

Симпозијум здравствених
радника Србије, друштво
санитарних техничара Србије

25.- 29.05.2014.
Златибор

Конгрес здравствених радника
Србије, друштво дијатетичара
нутрициониста Србије
Конгрес здравствених радника
Србије, друштво санитарних
техничара Србије
Конгрес здравствених радника
Србије, друштво дијатетичара
нутрициониста Србије
Размена примера добре
праксе, Удружење васпитача
Војводине
XX стручни сусрети васпитача
Србије, „Васпитачиваспитачима“
Конгрес здравствених радника
Србије, друштво дијатетичара
нутрициониста Србије
Симпозијум здравствених
радника Србије, друштво
санитарних техничара Србије
Стручни скуп васпитача и
медицинских сестараваспитача „Зашто су бајке
важне за децу“
Стручни скуп васпитача и
медицинских сестараваспитача „Зашто су бајке
важне за децу“
Стручни скуп васпитача и
медицинских сестараваспитача „Зашто су бајке
важне за децу“
Конгрес здравствених радника
Србије, друштво дијатетичара
нутрициониста Србије
Конгрес здравствених радника
Србије, друштво санитарних
техничара Србије,
Домаћи курс здравствених
радника Србије, друштво

28. - 01.06.2014.
Златибор

Презентовани радови

22.10.-26.10.2014.
Златибор

„Анализа петогодишњег морбидитетног
апсентизма запослених у ПУ-показатељи
привремене спречености за рад“
Аутор: Брана Ђаниш Максић
„Исхрана као фактор унапређења квалитета
живота корисника народне кухиње“
Аутор:Ђурђица Добрић Тепавац
„Учесталост клицоноштва код кухињског
особља“
Аутор: Брана Ђаниш Максић
„Анализа енергетске густине оброка у ПУ“
Аутор: Ђурђица Добрић Тепавац

29.11.2014.
Нови Сад

„Уметничка дела у дечијем свету“
Аутор: Наташа Механџић, Крнета Светлана

16.04.-19.04.2015.
Кладово

„Уметничка дела у дечијем свету“
Аутор: Наташа Механџић, Крнета Светлана

13.05.-17.05.2015.
Златибор

„Израда техничке спецификације у поступку
јавне набавке“
Аутор: Ђурђица Добрић Тепавац
„Праћење следљивости код пријема
намирнице-јаја у ПУ“
Аутор: Брана Ђаниш Максић
„Трогодишњаци у свету бајки“
Аутор: Тања Божић

22.10.-26.10.2014.
Златибор

13.05.-17.05.2015.
Златибор
10.10.2015.
Врдник

10.10.2015.
Врдник

„Утицај бајки у усвајању породичних веза и
осећања“
Аутор: Слађана Вуковић

10.10.2015.
Врдник

„Бајке у вртићу, код куће „очи у очи“ и преко
медија“
Аутор:Милка Костецки

24.10.-28.10.2015.
Златибор

„Утицај медија на формирање навика у
исхрани деце“
Аутор: Ђурђица Добрић Тепавац
„Учесталост алергјиских реакција код деце
предшколског узраста“
Аутор: Брана Ђаниш Максић
„Учесталост алергијских реакција код деце
предшколског узраста“

24.10.-28.10.2015.
Златибор
27.11,2015.
Фрушка Гора
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санитарних техничара Србије
XXI Јесењи стручни сусрети
васпитача Србије

08.10.2016.
Врдник

Аутор: Брана Ђаниш Максић
„Лутка у свакодневном васпитнообразовном раду“
Аутори: Љиља Манић, Биљана Р. Живковић
„Уз лутку до јавног наступа“
Аутори:Милица Тодорчевић,Марина Барањ,
„Сензорно-перцептивне игре и активности“
Аутори: Јовић Г, Мишић В.
Раштегорац И., Граовац Т.
Здравковић С.,Турчиновић М.
„Улога медицинске сестре васпитача у
подстицању симболичке игре“
Аутори: Рољ Марија, Ковачевић Весна
Божић Јелена, Механџић Љиљана
„Примена антибиотика као фактор развоја
гојазности код деце“
Аутор:Ђурђица Добрић Тепавац
„Контрола пријема намирница (свеже месо)
у ПУ“
Аутор: Брана Ђаниш Максић
„Превенција поремећаја изговора и лоше
навике“
Аутори: Марија Поповић, Снежана Прелић
„Значај бајке у периоду адаптације“
Аутори: Јовић Гордана, Мишић Весна

08.10.2016.
Врдник

„Четворогодишњаци у свету бајке“
Аутори: Тања Божић,Марина Барањ.

08.10.2016.
Врдник

„Пун ковчег златних бајки“
Аутори: Тања Вученовић,Сања Радановић

26.10.-30.10.2016.
Златибор

„Мед у исхрани деце предшколског узраст“
Аутор:Ђурђица Добрић Тепавац

26.10.-30.10.2016.
Златибор

„Јавно васпитни рад – улога санитарноеколошког инжињера- специјалисте“
Аутор: Брана Ђаниш Максић
„Искуства стручног сарадника у процесу
дијагностике моторичких способности“
Аутор: Бранко Поповић

25.11.-29.11.2015.
Тара

XXI Јесењи стручни сусрети
васпитача Србије
Стручни скуп медицинских
сестара и васпитача ПУ који
раде у јаслицама

25.11.-29.11.2015.
Тара
02.04.2016.
Врдник

Стручни скуп медицинских
сестара и васпитача ПУ који
раде у јаслицама

02.04.2016.
Врдник

Конгрес здравствених радника
Србије, друштво дијатетичара
нутрициониста Србије,
Конгрес здравствених радника
Србије, друштво санитарних
техничара Србије,
Стручни сусрети медицинских
сестара у предшколским
установама Србије
Други стручни скуп васпитача и
медицинских сестараваспитача „Зашто су бајке
важне за децу“
Други стручни скуп васпитача и
медицинских сестараваспитача „Зашто су бајке
важне за децу“
Други стручни скуп васпитача и
медицинских сестараваспитача „Зашто су бајке
важне за децу“
Конгрес здравствених радника
Србије, друштво дијатетичара
нутрициониста Србије,
Конгрес здравствених радника
Србије, друштво санитарних
техничара Србије,
X Стручни сусрети сарадника и
стручних сарадника ПУ Србије

11.05.-15.05.2016.
Златибор

X Стручни сусрети сарадника и
стручних сарадника ПУ Србије

03.11.-06.11.2016.
Врњачка Бања

Стручни скуп медицинских
сестара и васпитача ПУ који

08.04.2017.
Врдник

11.05.-15.05.2016.
Златибор
02.06.-06.06.2016.
Бања Ждрело

03.11.-06.11.2016.
Врњачка Бања
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„Улога стручног сарадника у изради
индивидуализованог плана подршке
породици у ПУ у оквиру програма подршке
деце са хроничним болестима и развојним
сметњама“
Аутори: Наташа Лукић, Олгица Стојић,
Споменка Дивљан, Неда Аврамов Ђилас
„Меке књиге-књиге различитих структура и
текстура“

раде у јаслицама
Стручни скуп медицинских
сестара и васпитача ПУ који
раде у јаслицама
Стручни скуп медицинских
сестара и васпитача ПУ који
раде у јаслицама

Аутори: Снежана Маловразић,Тајана
Граовац, Јадранка Узелац
„Игром кроз бајку-Вук и седам јарића“
Аутори: Љиљана Механџић, Данијела
Зеленика, Јадранка Узелац
„Мали истраживачи“
Аутори: Јовић Гордана, Мишић Весна,
Турчиновић Марија, Здравковић Слађана

08.04.2017.
Врдник
08.04.2017.
Врдник

Пројекти у сарадњи са друштвеном средином
ПУ „Бошко Буха“ у сарадњи са КЦ Инђија од јуна 2003. године организује
Фестивал драмског стваралаштва предшколске деце ревијалног карактера, где сваке
године учествују деца из предшколских установа Војводине. Ове године ће се одржати
XV фестивал по реду.
Ревија драмског стваралаштва предшколске деце Срема
-“Ко је откачен“, васпитачи: Војновић Радослава, Марковић Драгана, 13.мај 2014. ,
Сремска Митровица,
-“Ружно паче“ васпитачи Наташа Механџић, Светлана Крнета, 28.април 2015., Пећинци
-“Лилипутанска свадба“, васпитачи: Весна Ђорђијевић, Дуња Стоисављевић, 26. април
2016., Стара Пазова
Фестивал драмског стваралаштва деце предшколског узраста Војводине „Мајске
игре“
-“Ружно паче“ васпитачи Наташа Механџић, Светлана Крнета,20.мај 2015. Бечеј
Луткарски фестивал деце ПУ Срема, Ириг
-2015. луткарска представа “Капетан Џон Пиплфокс“ деце из објекта „Маслачак“ из
Бешке, васпитача Тодорчевић Милице,Барањ Марине,
-2016. луткарска представа “Како је Дамојед заволео сладолед“ деце из објекта
„Маслачак“ из Бешке, васпитача Тодорчевић Милице, Барањ Марине.
ПУ „Бошко Буха“ учествује на манифестцији „Ал је леп овај свет“ у Новом Саду у
организацији Удружења васпитача Војводине:
- 2014. oбјекат „Сунце“ деца васпитача Наташе Лајбеншпергер, Вере Лемајић,
- 2015. oбјекат „Невен“ деца васпитача Милке Мрвић, Драгане Попадић,
- 2016. oбјекат „Сунце“ деца васпитача Јајић Мире, Вуковић Слађане,
- 2017. ОШ „Петар Кочић“ деца васпитача Сање Стефановић, Снежане Марковић,
ПУ је учествовала и на Смотри хорова и оркестара предшколске деце Војводине
„Мелодијада“ , 03. јуна 2014. године у Кањижи, са композицијом „Сунчава успаванка“.
Хор су припремиле васпитачи: Мелита Николић и Верица Матијевић.
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Васпитачи из наше Установе већ годинама уназад припремају и изводе
новогодишње представе за децу из свих објеката. Изведене представе су :
-2011. “Како победити чаробњака” , у режији Маришке Оперман,глумци-васпитачи:
Перић Ивана, Ралић Милена, Ступар Јелена, Секулић Марина, Марковљев Марина,
Харасим Мирослава, Вујчић Радмила.
-2012. „Невидљиви зец“ у режији Маришке Оперман, глумци:Маришка Оперма, Перић
Ивана, Ралић Милена, Ивана Рапић, Секулић Марина, Марина Бајић, Харасим
Мирослава, Вујичић Радмила, музика:Мелита Николић.
-2013 „Зимски капутић за малог јежа“, у режији Маришке Оперман,глумци: Перић
Ивана, Вујичић Радмила, Милана Пашић, Наташа Банић, Јелена Матић, Мирјана
Шкорић, музика: Гордана Јовић, Мелита Николић,
-2014. „Чаробњак из Оза“ , у режији Маришке Оперман, глумци:Перић Ивана, Вујичић
Радмила, Милана Пашић, Мирјана Шкорић, музика: Гордана Јовић,Мелита Николић
-2015. „Црвенкапа и лењи вук“ у режији Милене Ралић, глумци:Милошевић Катарина,
Јелена Матић, Душанка Томић, Слађана Слепчевић, Пашић Кристина, Бранко Поповић.
музика: Гордана Јовић.
-2016. „Шумска дружина и новогодишње весеље“ режија: Марина Бајић, глумци:
Марина Бајић, Душанка Томић, Марина Маленчић, Мина Живковић, Јелена Матић,
Драгана Миљуш.
Установа у сарадњи са Завичајним друштвом стара Бешка организује дружење са
гостима из градића –Карлсхулд, из Немачке, програм деца изводе на немачком језику,
јун 2013. ,2014. објекат “Маслачак“ Бешка, васпитач Тања Божић
-2014. Установа је била укључена у реализацију ИПА пројекта под називом
“Унапређење постуралног статуса и статуса кичме-Спин Лаб“ у заједничкој
организацији Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду,
Факултета спорта и тјелесног одгоја Универзитета у Сарајеву и ПУ “Бошко Буха“ из
Инђије. Циљ пројекта је унапређење раног откривања и превенције поремећаја
кичменог стуба код деце и младих као и других постуралних поремећаја и
здравствених проблема сензомоторног апарата који настају због њиховог недовољног
кретања и модерног начина живота. Овим истраживањем је било обухваћено око 200
деце из наше Установе.
-2015. и 2016. У сарадњи са општином Инђија, установа је реализовала пројекат
„Дијагностика моторичких способности деце предшколског узраста“. Циљ пројекта је
да добијемо резултате о моторичким способностима деце и да дамо родитељима
повратне информације о моторичкимспособностима њихове деце и конкретне савете
на који начин да побољшају те способности-које вежбе да раде, на који начин да
тренираји и др. Овим пројектом су била обухваћена деца ППП (око 200 деце).
-2017. Установа је аплицирала за учешће у пројекту „Школице живота“ који реализује
Фондација Новака Ђоковића уз стручну подршку ЦИП-а. Циљ ушешћа у пројекту је
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отварање једне мешовите групе у насељеном месту Љукову и повећање обухвата деце
узраста од 3 до 5 година.
Васпитно образовно особље је од 2007. године укључено у доделу Светосавске
повеље, коју додељује општина Инђија. То је награда за изузетан допринос у
васпитању и образовању деце и омладине. Добитници Светосавске повеље из наше
установе су :
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Оперман Маришка
Јеловац Вера
Лалић Милица
Алексић Аница
Вукадиновић Милијана
Узелац Јадранка
Овука Олга
Светлана Крнета
Манић Љиља
Девић Светлана
Гарић Штефица
Зинајић Драгана
Божић Тања
Бараћ Вера
Стефановић Сања
Пујин Јасна
Мандић Бранка
Марковић Снежана

ГОДИНА
2007.

2008.

2009.

2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.

Еколошке акције
- Поводом „Дана планете земље“ и обележавања 10 година рада еколошке радионице,
27.03.2014. васпитачи су припремили деци представу „Природа је као бајка“. Том
приликом смо позвали и компаније из Инђије које негују високе еколошке стандарде и
ЈП „Комуналац“ из Инђије.
-Еко игра „Шеширијада“ – украшавамо шешире , бирамо најлепши украшени шешир и
награђујемо победнике , шетња градом ,ППГ из Инђије (април 2014. године)
-Акција сакупљања старе хартије, приредба, проглашење победника,награде за
најуспешније васпитне групе.Од ЈП“Комуналац“ смо добили 20 садница дрвећа које
смо заједно са децом посадили у дворишту вртића (март 2015.године).
-Акција сакупљања чепова „Чеп за хендикеп“ у свим објектима Установе.(током целе
године 2015/2016.)

13

Материјално- технички ресурси:

Редни број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Објекат
Невен
Сунце
Маслачак
Сунцокрет
Цврчак
Пчелица
Бамби
Ђурђевак

Капацитет
165
486
177
57
22
60
50
55

Број група
6
18
7
2
1
2
2
2

Место
Инђија
Инђија
Бешка
Н.Карловци
Крчедин
Н.Сланкамен
Марадик
Чортановци

Простор:
 Установа има централну библиотеку у објекту Сунце, са преко 7900 књига
(књиге за децу, сликовнице, стручна литература, популарна педагошкопсихолошка литература) , коју користе деца, васпитачи, стручни сарадници и
родитељи.
 У три објекта, „Невен“ и „Сунце“ у Инђији и „Маслачак“ у Бешки, постоје
фискултурне сале.
 У објекту „Сунце“ налази се централна кухиња, а у осталим објектима приручне
кухиње.
 У дворишту објекта „Сунце“ налази се терен за физичко васпитање.

Опрема:
 Установа поседује: уређај са озвучењем, пројектор са видео- бимом,
27 рачунара, 2 лаптопа, 2 апарата за копирање, 3 штампача у боји,16 штампача,
7 телевизора, 3 видео-рекордера, 10 DVD уређаја, 7 видео-камере,10
фотоапарата, 4 дигиталних камера,70 касетофона, 1 флипчарт, 1 графоскоп, 2
пијанина, 6 хармоника, 3 комплета Орфовог инструментарија, 3 комплетне
опреме за истраживачки кутак ( 100 лупа, 3 микроскопа, 3 мала хемичара).
 За превоз хране установа има четири возила: reno trafic- комби возило, fiat
punto, renault kango и dacia pick-up.
Финансијски ресурси:
Установа се финансира из средстава:
 Буџета општине Инђија
 Буџета Републике Србије
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2. Ресурси средине
 Спортско - рекреативни центри: Спортска хала, Савез спортова општине,
велики број спортских клубова, фудбалски стадион, Спортски центар (тренинг
камп), базен, спортски терени, паркови, близина Дунава и излетишта у
Сланкамену, Чортановцима и Крчедину, ЗОО врт “Коки”
 Установе културе: Културни центар Инђија, Домови културе у свим насељеним
местима, Народна библиотека ,,Др Ђорђе Натошевић’’, кућа Војиновића,
завичајно друштво „Стара Бешка”, ,,Етно- кућа Марадик, верски објекти…
КУД-ови на територији Општине: ,,Бранко Радичевић“ - Бешка, “Соко” и
“Инђија” у Инђији, “Паја Зарић” из Нових Карловаца, “Ђорђе Натошевић” и
“Стјепан Радић” из Новог Сланкамена…
 Образовне установе: девет основних школа, подручна одељења школе „Антон
Скала“, три средње школе: Гимназија, стручна школа „Др Ђорђе Натошевић“,
Техничка школа ”Михајло Пупин”, Образовни центар - Инђија, Оделење ФТН из
Новог Сада
 Здравствене и установе социјалне заштите: Центар за социјални рад ,,Дунав’’,
Дом здравља ,,Др Мика Павловић’’, Међуопштинска организација слепих и
слабовидих, организација Црвеног крста, специјална болница ”Др Боривоје
Гњатић “ у Старом Сланкамену, Завод за заштиту здравља Сремска Митровица,
 Јавна предузећа: Комуналац, Водовод и канализација, Ингас, Јавно предузеће
за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија ПУТ“,Јавно предузеће за
сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија „ИНГРИН“ Инђија
 Невладине организације: Пријатељи деце општине Инђија, Друштво за бригу о
деци и омладини са сметњама у развоју ,,Мој свет’’, Асоцијација за подршку
деци са сметњама у развоју ,,Живети без разлике’’, Иницијатива жена Инђије ,
еколошка удружења,
 Медији: РТ Инђија, Сремске новине, Сремска телевизија,Телевизија
Војводине,Фрушкогорска телевизија, дневне новине “Блиц”
 Привредни субјекти и институције: дуванска индустрија Инђија “Дим”, ”ИГБ
Аутомотиве”, ”Цинкарна”, ”Хенкел”, ”Гастех”, ”Пламен”, ”SWISLION”, ”СелектГас”, ”Меркатор”…
 Општина Инђија: Кабинет председника, Одељење за друштвене делатности,
Одељење за финансије, Агенција за IT,GIS и Kомуникације,Туристичка
организација,Агенција
за
економски
развој,Агенција
за
рурарни
развој,Канцеларија за младе
 Остали: Банке, Осигуравајућа друштва, Судови, СУП Инђија, Завод за
запошљавање, Војни одсек - Сремска Митровица, Ватрогасно друштво…
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III МИСИЈА И ВИЗИЈА

МИСИЈА

Ми смо установа која уважава потребе деце
и родитеља, ствара подстицајну средину за
учење и развој деце и негује толеранцију и
тимски рад.

ВИЗИЈА

У наредне три године желимо да унапредимо
услове за реализацију васпитно образовног
рада и будемо установа која разноврсном
понудом програма повећава обухват деце.
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IV ПРИОРИТЕТИ РАЗВОЈА
Анализа стања заснива се на подацима које смо добили на разговорима о
развоју предшколске Установе, резултатима самовредновања и спољашњег
вредновања.
У разговору о развоју предшколске установе који је имао за циљ анализу стања у
предшколској установи и одређивање приоритета развоја учествовали су сви
запослени васпитачи, медицинске сестре, стручни сарадници и руководство (активи
васпитача и медицинских сестара одржани 1. и 2.3.2017.). Применом технике „Дрво
живота“ долазили смо до одговора на питања:
-

Шта најбоље радимо у нашој ПУ?

-

Шта добро радимо у нашој ПУ?

-

Шта бисмо могли да променимо?

-

Шта морамо да променимо?

На иста питања одговарали су и представници Савета родитеља на радионици
која је одржана у циљу долажења до релевантних података за израду Развојног плана.
Родитељи су као примере добре праксе истакли однос запослених према деци,
креативност и стручност васпитача, комуникацију и сарадњу са родитељима,
професионализам директора, квалитет исхране, учешће деце у јавним наступима и
манифестацијама, диверсификоване програме (страни језик, Школица спорта,
Монтесори програм), амбијент предшколске установе и уређење средине за учење.
Оно што треба променити, према мишљењу родитеља, је смањење броја деце у
групама у складу са нормативом, опремање радних соба играчкама и дидактичким
материјалом, опремање дворишта, већа заступљеност спортских и активности на
отвореном, бројнија стручна служба (запослити више логопеда). Такође, родитељи су
истакли непожељност честих промена васпитача у групама и потребу да се свој деци
старијег узраста омогући да не спавају у вртићу уколико то не желе. Мишљења
родитеља се у великој мери подударају са мишљењем запослених о наведeним
питањима.
Учесници разговора о развоју предшколске установе из реда запослених такође
су применом технике „Мета стања“ оцењивали ниво развоја сваке од 7 области
квалитета. При томе су се ослањали на Стандарде квалитета, Обједињени извештај о
самовредновању за период од 2009. до 2016. године и Извештај о спољашњем
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вредновању које је извршено у децембру 2016. године.
следеће:

Оцене које смо добили су

 Програм (предшколски програм; годишњи програм; развојни план) = 3,50
 Васпитно-образовни рад (припрема, планирање и евидентирање; непосредан
васпитно-образовни рад; ритам живљења у вртићу; средина за учење) = 3,67
 Дечији развој и напредовање (подршка игри и учењу; праћење дечијег
напредовања) = 3,41
 Подршка деци и породици (уважавање потреба детета и интереса породице;
сарадња породице и вртића) = 3,83
 Етос (атмосфера и међуљудски односи; професионализам; сарадња са локалном
заједницом) = 2,91
 Ресурси (људски ресурси; материјално-технички ресурси; финансијски) = 2,33
 Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета (руковођење;
организација рада Установе; обезбеђивање квалитета) = 3,17

Из приложених оцена може се закључити да су области које су присутни
најниже оценили ''Етос'' и ''Ресурси'', што је резултат који се понавља у свим
досадашњим циклусима развојног планирања.
На основу обједињене анализе свих података до којих смо дошли кроз
разговоре о развоју предшколске установе, анализу резултата самовредновања и
спољашњег вредновања, Стручни актив за развојно планирање издвојио је две
приоритетне области промене: Унапређење услова за реализацију васпитнообразовног рада и Ширење програмске понуде и обухватa деце.

V ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ВАСПИТНООБРАЗОВНОГ РАДА

АНАЛИЗА СТАЊА
Анализа стања се заснива на резултатима самовредновања и спољашњег
вредновања у областима „Ресурси“, „Етос“ и „Организација рада и руковођење“.
У ПУ „Бошко Буха“ васпитно-образовни рад се реализује у 55 васпитних група, у
осам објеката Установе и седам издвојених одељења у просторијама основних школа
18

на територији општине Инђија. У Установи је запослено 155 радника, од чега је 89
запослених васпитно особље (73 васпитача и 16 медицинских сестара). Установа има
стручне сараднике педагога, психолога, логопеда и педагога за физичку културу. Има
сарадника за здравље, безбедност и заштиту на раду, сарадника за исхрану, сарадника
библиотекара и 4 медицинске сестре на превентиви. Послове организације рада и
руковођења врше директор, помоћник директора и главни васпитач објекта „Сунце“.
Остале запослене чине запослени у администрацији, кухињи и техничкој служби.
Резултати самовредновања у области Ресурси показују да већина васпитног
особља сматра да у Установи није запослен довољан број васпитача у односу на број
деце. Од 155 радника, 116 је запослено на неодређено време а 39 на одређено време.
Осам радника има уговор о стажирању. Запослени такође сматрају да би се потенцијал
радника могао боље искористити стварањем бољих услова за рад, укључујући
смањење броја деце у групама, као и адекватном мотивацијом и стимулацијом
запослених, бољом организацијом послова и јасном поделом одговорности, што је
такође потврђено самовредновањем у области „Организација рада и руковођење“. На
разговорима о развојном планирању поново је истакнута потреба за применом јасног
система награђивања.
Самовредновање материјалних и техничких ресурса је показало да половина
испитаних васпитача и медицинских сестара сматра да простор у коме борави њихова
група одговара потребама деце и васпитача и омогућава квалитетан васпитнообразовни рад. Простор у коме деца бораве у великој мери утиче на квалитет васпитно
– образовног рада - позитивно или негативно. У неким групама простор је мали у
односу на број деце и онемогућава слободно кретање и игру деце. Такође, недовољна
опремљеност средствима ограничава примену индивидуализације у васпитнообразовном раду и доприноси стварању неповољне социјалне климе у групи.
Самовредновањем у области безбедности деце од стране запослених и родитеља у
више наврата је указано на потребу за уређивањем дворишта објеката и опремањем
адекватним и безбедним справама. На разговорима о развојном планирању родитељи
и васпитачи су поново истакли важност уређења дворишта и боравка деце на
отвореном простору.
Претходних година сви педагошки оправдани простори у објектима су
искоришћени да би се отвориле нове групе и повећао обухват деце предшколским
васпитањем и образовањем. Услед великог интересовања родитеља за целодневни
боравак, нарочито у седишту Установе, многе групе у објектима су пренормиране што
у великој мери утиче на квалитет васпитно образовног рада те се намеће потреба за
отварањем још једног објекта у месту Инђија. Проблем недостатка простора је
нарочито изражен у објекту „Сунце“ у коме тренутно борави 18 васпитних група.
Услови за рад у групама нису уједначени. Иако неке групе раде у пространим и светлим
боравцима друге су смештене у скучене и неадекватне просторије без директног
приступа санитарним чворовима, а уз то су оптерећене и великим бројем деце.
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Тренутно се на листи чекања за упис у предшколску установу налази 85 деце
узраста од 1 до 5,5 година, а 254 деце је уписано преко законског норматива броја
деце у васпитним групама, што јасно сведочи о неопходности улагања у проширење
смештајних капацитета за упис деце у целодневни боравак.
ТАБЕЛА 1: БРОЈ ДЕЦЕ НА ЛИСТИ ЧЕКАЊА И УПИСАН ПРЕКО НОРМАТИВА
1. Брoj дeцe нa Дo 3 гoд
3-4 гoд
4-5,5 гoд
укупнo
листи чeкaњa
52
25
8
85
2.

Брoj дeцe
уписaн
прeкo
нoрмaтивa

Дo 3 гoд
63

3 – 4 гoд

4 - 5,5 гoд

61

125

5,5 - 6,5 год
5

укупнo
254

Кључна област „Етос“ је у свим циклусима развојног планирања једна од две
најниже оцењених области на „Мети стања“. Резултати самовредновања показују да је
у кључној области „Етос“ од стране свих структура запослених најниже оцењен
стандард који се односи на неговање климе припадности и заједништва у
предшколској установи.
Претходних година у Установи је реализовано више комуникацијских семинара
(„Комуникација у васпитању“ и „Асертивне вештине у комуникацији“, “Подстицање
дечијег самопоштовања путем кооперативне комуникације”) као и семинари
намењени личном развоју („Добро сам где сам – антистрес технике у раду са
децом“). Такође, у оквиру интерног стручног усавршавања реализоване су радионице
за запослене на тему комуникације и тимског рада. Један од задатака у претходном
Развојном плану био је организовање стручних екскурзија за запослене на годишњем
нивоу, што је и реализовано претходне године.
И поред ових активности, на разговорима о развојном планирању поново је
истакнута потреба за побољшањем комуникације међу запосленима и међуљудских
односа у колективу. Спољашње вредновање такође показује да постоји простор за
унапређење квалитета у кључној области „Етос“. Из тог разлога сматрамо да треба
поновити неке од активности које су реализоване ранијих година у циљу
унапређивања комуникацијских вештина и сарадње међу запосленима.
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VI ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ШИРЕЊЕ ПРОГРАМСКЕ ПОНУДЕ И ОБУХВАТА ДЕЦЕ

АНАЛИЗА СТАЊА
Анализа стања се заснива на резултатима самовредновања и спољашњег
вредновања у кључним областима квалитета „Предшколски програм, Годишњи план
рада и Развојни план“ и „Подршка деци и породици“.
Предшколски програм ПУ „Бошко Буха“ је донет у марту 2016. године. Поред
Програма неге и васпитања деце узраста до три године, Програма предшколског
васпитања и образовања деце од три године до укључивања у програм припреме за
школу и Припремног предшколског програма, овај документ садржи и посебне
(прилагођени Монтесори програм), специјализоване програме (Развијање
комуникативних способности на нематерњем језику – енглеском и немачком;
Читаоница – причаоница; Школа спорта), пригодне и повремене програме и „мале
пројекте“ који су настали на основу интегрисаних знања стечених стручним
усавршавањем и афинитета у посебним областима васпитно-образовног рада. Такође,
садржи и програм инклузивног образовања и програм заштите деце од насиља. У
Установи постоји и спроводи се програм превентивно-здравствене заштите деце,
програм социјалне заштите деце са посебним акцентом на бризи за породице које су у
стању наглашене потребе за подршком.
Резултати спољашњег вредновања указују на то да документи установе
углавном пружају основ за оптималан развој предшколске установе, као и да садржај
докумената обезбеђује подршку за потребе деце и њихових породица. На основу
испитаних потреба деце, родитеља и постојећих ресурса нуде се посебни и
специјализовани програми којима се у мањој мери повећава обухват деце, а у већој
мери задовољавају потребе и интересовања родитеља и деце.
Резултати самовредновања у областима квалитета „Предшколски програм,
Годишњи план и Развојни план“ и „Подршка деци и породици“ указали су на потребу
за постојањем разноврсније понуде програма и услуга предшколске установе и
увођењем посебних и специјализованих програма којима би се повећао обухват деце,
нарочито из осетљивих друштвених група.
Резултати истраживања Уницефа и Републичког завода за статистику (MICS 2014)
говоре да у Србији 50% деце узраста 3-4 године похађа програме предшколског
образовања. Обухват је 63% у градским насељима, у поређењу са 27% у осталим
насељима. 82% деце из најбогатијих домаћинстава похађа такве програме, док је
обухват деце из најсиромашнијих домаћинстава само 9%, што сведочи о томе да је
обухват деце дубоко неправедан, односно да предшколским програмима нису
обухваћена она деца којима је таква подршка најпотребнија.
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Акционим планом за спровођење стратегије развоја образовања у Србији до
2020. године предвиђено је увођење бар полудневног предшколског програма у
трајању од једне школске године за сву децу између три и пет и по година, повећање
обухвата деце овог узраста, као и већа правичност у обухвату, односно већи број
обухваћене деце из осетљивих група.
За потребе учешћа у пројекту „Школице живота“ које реализује Фондација
Новак Ђоковић у сарадњи са Центром за интерактивну педагогију, приступили смо
прикупљању података о обухвату деце предшколским програмима на територији целе
Општине, као и појединих насеља. У наставку су табеларно приказани подаци о
обухвату деце.

ТАБЕЛА 2: OБУХВAT ДEЦE (УЗРAСTA 3 ДO 5.5. ГOД.) ПO КATEГOРИJAMA

Укупни oбухвaт дeцe у ПУ
Oбухвaт дeцe из oсeтљивих групa узрaстa 3-5,5 г
Укупa
н брoj
дeцe
0 дo 6
год
у JЛС

3117

дeцa 0 дo 6 год
oбухвaћeнa
прoгрaмимa у
ПУ
(у oднoсу нa
укупaн број
дeцe oвoг
узрaстa у JЛС)
%

дeцa 3 дo 5.5
oбухвaћeнe
прoгрaмимa
у ПУ
(у oднoсу нa
укупaн бр
дeцe oвoг
узрaстa у
JЛС)
%

45%

62%

из
рoмскe
зajeдни
цe
%

из
сeoскe
срeдинe
%

из
сирoмaшн
их
пoрoдицa
%

1,03

38,14

8,14

сa
смeтњaмa у
рaзвojу и
инвaлидитe
тoм %

укупнo из
других
групa - у
склaду сa
прaвилни
кoм
%

1,75

0,5

ТАБЕЛА 3: ОБУХВАТ ДЕЦЕ ПО МЕСТИМА СТАНОВАЊА (СЕПТЕМБАР 2017)
МЕСТО

Број
деце 3 –
5,5 у ПУ

%
Број
обухваћене деце 0 –
деце 3-5,5
6 у ПУ

497
105
27
21
27
59

Укупан
број
деце 3
– 5,5
862
118
40
37
24
80

Инђија
Бешка
Крчедин
Марадик
Чортановци
Нови
сланкамен
Нови карловци
Стари
Сланкамен

57%
89%
68%
57%
89%
74%

38
7

77
16

43%
44%
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897
178
47
47
56
72

Укупан
број
деце
0 -6
2036
279
101
127
67
159

%
обухваћене
деце
0–6
44%
64%
47%
37%
84%
45%

57
10

190
27

30%
37%

Сланкаменачки 1
Виногради
Љуково
5
Јарковци
15

3

33%

3

9

33%

33
20

15%
75%

17
20

87
35

20%
57%

Укупно у
општини

1310

62%

1404

3117

45%

814

Из приложених табела се може уочити да близу 40% деце узраста од 3 до 5,5
година са територије општине Инђија није обухваћено предшколским васпитањем и
образовањем, као и да је обухват деце најмањи у месту Љуково које је из тог разлога
изабрано као насеље у коме је планирано отварање „Школице живота“ уз подршку
Новак Ђоковић фондације. Приложени подаци такође указују на потребу даљег
ширења мреже предшколске установе, пре свега кроз посебне и специјализоване
полудневне програме којима би се повећао обухват деце чији родитељи немају
потребу нити могућност плаћања целодневног боравка.

23

VII ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ВОР-А
ЦИЉ 1: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ПОТРЕБНИХ УСЛОВА ЗА ПРОШИРЕЊЕ КАПАЦИТЕТА И ИЗГРАДЊУ НОВОГ ВРТИЋА
ЗАДАТАК

1.1.
Проширење
простора у
објекту
„Сунце“ за три
васпитне групе
и пријем деце
са листе
чекања

1.2.Изградња
новог објекта
вртића у
Инђији

АКТИВНОСТИ

Обезбеђивање
финансијских
средстава
Израда пројекта
за доградњу
простора
Припрема
и
расписивање
Набавке
Доградња и
опремање
простора
Формирање
васпитних група и
пријем деце
Обезбеђивање
финансијских
средстава

НОСИОЦИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Директор,
Општина
Инђија
Директор,
правник

Април 2017.
до септембра
2017.

Директор,
службеник за
јавне набавке
Директор,
техничка
служба
Комисија
за
пријем деце

Директор,
Општина
Инђија,
Република
Србија
Израда пројекта
Директор,
за изградњу новог Општина
објекта
Инђија
Припрема
и Директор,
расписивање
Службеник

Од септембра
2017. до
септембра
2019.

за

КРИТЕРИЈУМ
УСПЕХА
Обезбеђени су
услови за
проширење
капацитета и пријем
деце са листе
чекања и
формирање три
васпитне групе у
објекту „Сунце“ у
Инђији

Изградња и
опремање новог
објекта вртића у
Инђији капацитета 400 деце, са
централном
кухињом, гаражама
за возила и
фискултурном
салом
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ
ИНСТРУМЕНТИ НОСИОЦИ

ДИНАМИКА

Непосредан
увид,
фотографисање

чланови
актива за
РП

Октобар
2017.

Непосредан
увид,
фотографисање

чланови
актива за
РП

Септембар
2019.

Набавке

јавне набавке

Изградња и
опремање новог
објекта вртића

Директор,
Општина
Инђија

ЦИЉ 2: ПОБОЉШАТИ УСЛОВЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И АКТИВНОСТИ ДЕЦЕ НА ОТВОРЕНОМ
ЗАДАТАК

2.1. Уредити и
опремити
адекватним
справама за
игру двориште
објекта “Сунце“
„Невен“
„Маслачак“
„Цврчак“
„Ђурђевак“

2.2.
Поставити нову
заштитну ограду
око дворишта
објекта „Невен“

АКТИВНОСТИ

Обезбеђивање
финансијских
средстава
Израда пројекта и
плана уређења и
опремања
Аплицирање са
предлозима пројекта
за опремање
дворишта
Набавка опреме за
двориште

Постављање опреме у
двориште
Обезбеђивање
финансијских
средстава
Израда плана набавке

НОСИОЦИ

Директор

Директор, тим

Директор,
стручна
служба
Директор,
правник,
шеф
рачуноводства
Техничка
служба
Директор

Директор,
правник

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
„Сунце“ –
2017.
„Невен“ –
2018.
„Маслачак“,
„Цврчак“ и
„Ђурђевак“ –
2019.

април
2018.

-

КРИТЕРИЈУМ
УСПЕХА
Опрема и
реквизити
купљени по
плану набавке
и постављени у
двориште
објекта
„Сунце“„Невен“
„Маслачак“
„Цврчак“
„Ђурђевак“

јун Постављена је
нова заштитна
ограда око
дворишта
објекта „Невен“
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ
ИНСТРУМЕНТИ
НОСИОЦИ

ДИНАМИКА

Непосредан
чланови
јун 2019.
увид,
актива за
фотографисање РП

Непосредан
чланови
јун 2018.
увид,
актива за
фотографисање РП

Набавка заштитне
ограде
Постављање заштитне
ограде

Директор,
правник, шеф
рачуноводства
Техничка
служба

ЦИЉ 3: ПОБОЉШАЊЕ МОТИВАЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИЈИ ОДНОС ПРЕМА РАДУ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА
ЗАДАТАК

3.1. Израдити
Интерни акт о
награђивању
запослених

3.2. Наградити
запослене за
изузетна
постигнућа у
раду поводом
Дана установе

АКТИВНОСТИ

Разрада критеријума
и мера стимулације

Израда Нацрта
интерног акта
Разматрање Нацрта
интерног акта
Усвајање Интерног
акта
Разрада критеријума
и облика
награђивања
Избор кандидата
Свечано уручивање
признања

НОСИОЦИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

директор,
запослени,
правник,
економиста
директор,
правник
ВО веће, Савет
родитеља
Управни одбор

јануар –
април 2020.

педагошки
колегијум

април 2017.
април 2018.
април 2019.
април 2020.

педагошки
колегијум
директор

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ
КРИТЕРИЈУМ
ИНСТРУМЕНТИ
УСПЕХА
усвојен Интерни непосредан
акт о
увид у
награђивању
документацију
запослених

запосленима су
додељене
награде
поводом Дана
установе
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непосредан
увид,
фотографисање

НОСИОЦИ

ДИНАМИКА

чланови
актива за
РП

април 2020.

директор

април 2017,
2018, 2019,
2020

ЦИЉ 4: ПОБОЉШАЊЕ КОМУНИКАЦИЈСКИХ ВЕШТИНА И САРАДЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
ЗАДАТАК

4.1.
Организовање
акредитованог
семинара са
темом
комуникације

4.2.
Организовање
стручног
усавршавања за
запослене на
тему
комуникације и
тимског рада

АКТИВНОСТИ

Избор акредитованог
семинара из каталога
Израда годишњег плана
стручног усавршавања
Обезбеђивање
финансијских средстава
за реализацију семинара
Формирање групе
учесника и
организовање семинара

Формирање тима
едукатора
Разрада концепције
едукативне радионице
Формирање групе/а
учесника
Реализација и
евалуација радионице
Испитивање
задовољства
запослених
међуљудским

НОСИОЦИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

тим за стручно
усавршавање
тим за стручно
усавршавање
директор

август 2017.

помоћник
директора,
координатор
тима за СУ

новембар
2017.

психолог,
педагог
психолог,
педагог,
васпитачи
пом. директора
психолог,
педагог,
васпитачи
психолог

август 2017.
септембар
2017.

јануар
2018.
јануар –
фебруар
2018.
фебруар
2018.
фебруар
2018.
јун 2018.

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ
КРИТЕРИЈУМ
ИНСТРУМЕНТИ
УСПЕХА
Група од 30
спискови
запослених у
учесника
васпитносеминара,
образовном
уверења
раду је обучена
на
акредитованом
семинару на
тему
комуникације

НОСИОЦИ

ДИНАМИКА

помоћник
директора

децембар
2017.

60% запослених у
ПУ је учествовало у
радионицама на
тему комуникације
и
тимског рада

Спискови
учесника,
евалуациони
листови

Тим за стручно
усавршавање

Повећан је степен
задовољства
запослених
међуљудским

Упитници за
самовреднова
ње, извештај о
самовреднова

Тим за
јун
самовредновање 2018.
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јун
2018.

односима у колективу
4.3.
Организовање
научно-стручне
екскурзије за
запослене на
годишњем
нивоу

Прибављање понуда
од туристичких
агенција
Информисање
запослених и избор
дестинације
Формирање групе и
реализација екскурзије

директор, пом. септембар
директора
сваке
године
директор, пом. октобар
директора
сваке
године
директор,
април, мај
туристичка
сваке
агенција
године

односима у
колективу

њу

50% запослених је
учествовало у
научно-стручним
екскурзијама сваке
године

Спискови
учесника
екскурзије

Тим за РП

Сваке
године
у јуну

VIII ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ШИРЕЊЕ ПРОГРАМСКЕ ПОНУДЕ И ОБУХВАТА ДЕЦЕ
ЦИЉ 1: ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА ДЕЦЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ПРОГРАМИМА „ШКОЛА СПОРТА“ И „ЧИТАОНИЦА-ПРИЧАОНИЦА“
ЗАДАТАК

1.1. Увести
спец. програм
„Школица
спорта“ у
насељима
Марадик,
Чортановци и
Крчедин

АКТИВНОСТИ

договор са
директорима школа о
коришћењу простора
фискултурне сале
израда плана и
програма рада
израда плаката и
флајера, оглашавање
на локалним медијима

НОСИОЦИ

директор

стр. сарадник
за физичко
васпитање
стр. сарадник
за физичко
васпитање,
тим за

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦ
ИЈЕ
април
2017.

април
2017.
април
2017.

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ
КРИТЕРИЈУМ
УСПЕХА
Минимум 5 деце
која не похађају
вртић учествује у
„Школици спорта“
у насељима
Марадик,
Чортановци и
Крчедин заједно
са децом која већ
похађају вртић
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ИНСТРУМЕНТИ

НОСИОЦИ

ДИНАМИКА

увид у
документацију
стр. сарадника
за физичко

директор

јун 2017,
2018, 2019,
2020.

обезбеђивање опреме
и средстава за рад са
децом
формирање групе деце
и релизовање
активности
1.2. Проширити
мрежу
„Читаонице –
причаонице“ на
насеље Нови
Карловци

формирање тима
реализатора програма

Израда годишњег
плана рада

израда плаката и
флајера, оглашавање
на локалним медијима
формирање групе деце
и релизовање
активности

маркетинг
стр. сарадник
за физичко,
директор
стр. за
физичко,
васпитачи
библиотекар у
сарадњи са
васпитачима и
стр.
сарадницима
библиотекар са
тимом
васпитача и
стр. сарадника
библиотекар,
тим за
маркетинг
тим за
реализацију
програма

април
2017.
април
2017 –
април
2020.
август
2017.

август
2017.

септембар
2017.
септембар
2017. – јун
2018.

Минимум 5 деце
која не похађају
вртић и њихови
родитељи
учествују у
програму
„Читаоница –
причаоница“ у
Новим
Карловцима
(заједно са децом
која већ похађају
вртић)
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увид у
документацију
сарадника –
библиотекара

директор

јун 2018.

ЦИЉ 2: ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА ДЕЦЕ У СЕСКИМ СРЕДИНАМА УВОЂЕЊЕМ ПРОГРАМА „ШКОЛИЦЕ ЖИВОТА“

ЗАДАТАК

АКТИВНОСТИ

2.1. Отварање
једне мешовите
групе у Љукову у
оквиру пројекта
„Школице
живота“

Аплицирање код ЦИП-а за
учешће у пројекту
«Школице живота»
Прикупљање података о
обухвату деце на територији
Општине

2.2. Обука
васпитно-

Избор локације за
реализацију пројекта,
сарадња са школом и
локалном самоуправом
Адаптација и опремање
простора у сарадњи са
Фондацијом Новак Ђоковић
Израда обавештења,
плаката, флајера,
оглашавање у медијима,
промоција програма
Идентификовање деце,
контактирање родитеља,
формирање групе
Израда и реализација
програма и пројектних
активности у сарадњи са
ЦИП-ом
Организовање
акредитованих семинара у

НОСИОЦИ

стручна служба,
директор

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦ
ИЈЕ
до априла
2017.

стручна служба,
локална
самоуправа, дом
здравља
стручна служба,
директор

април
2017.

директор,
локална
самоуправа
тим за
маркетинг,
стручна служба,
директор
стручна служба

август
2017.

директор,
стручна служба,
васпитачи

септембар
2017. –
јун 2018.

директор, тим за
стручно

септембар
2017. – јун

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ
КРИТЕРИЈУМ
ИНСТРУМЕНТИ
УСПЕХА
30 деце из
Увид у
Љукова
активности и
узраста 3-5,5
документацију
година
похађа
„Школицу
живота“

НОСИОЦИ

ДИНАМИКА

директор,
ЦИП

јун 2018.

тим за СУ

јун 2019.

април
2017.

август
2017.

септембар
2017.

30

60 васпитача
обучено на

спискови
учесника,

образовног
особља за
диверсификацију
програма и
социјалну
инклузију
2.3 Ширење
мреже
„Школица
живота“ и
отварање једне
мешовите групе
полудневног
боравка у Новим
Карловцима

сарадњи са ЦИП-ом

усавршавање

2018.

семинарима
које
реализује
ЦИП

уверења,
извештај тима
за СУ

Идентификовање деце
узраста 3 – 5,5 година која
нису обухваћена
предшколским програмом
Адаптација и опремање
простора у објекту у Новим
Карловцима
Израда обавештења,
плаката, флајера,
оглашавање у медијима,
промоција програма
Контактирање родитеља,
упис деце и формирање
групе
Израда и реализација
програма

стручна служба

април
2018.

Увид у
активности и
документацију

директор

август
2018.

тим за
маркетинг,
стручна служба,
директор
стручна служба

мај –
август
2018.

30 деце из
Нових
Карловаца
узраста 3-5,5
година
похађа
„Школицу
живота“

стручна служба,
васпитачи

септембар
2018. – јун
2019.

август
2018.
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директор,
тим за РП

јун 2019.

ЦИЉ 3: УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА И ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОСЕБНИХ СКЛОНОСТИ И ИНТЕРЕСОВАЊА ДЕЦЕ И РОДИТЕЉА КРОЗ
ДИВЕРСИФИКАЦИЈУ ПРОГРАМА
ЗАДАТАК

3.1. Ширење
мреже
„Прилагођеног
Монтесори
програма“ и
отварање
Монтесори група
у објектима
„Маслачак“ и
„Невен“

3.2. Ширење
мреже
специјализованог
програма
„Развијање

АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ

обезбеђивање простора
за отварање Монтесори
група

директор, стручна
служба, васпитачи

испитивање
интересовања родитеља
за упис деце у Монтесори
групе
адаптација и опремање
простора Монтесори
материјалом
обука васпитача за
реализацију програма

стручна служба

формирање Монтесори
група и реализација
програма
састанци тима
реализатора програма у
циљу размене искуства и
хоризонталне подршке
избор и обука васпитача
за реализацију програма

директор у
сарадњи са
васпитачима
васпитачи у
сарадњи са
Монтесори
друштвом Србије
директор, стручна
служба
васпитачи,
стручна служба

стручна служба у
сарадњи са
Педагошким
заводом
Војводине

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИ
ЈЕ
„Маслачак“
– јун 2018.
„Невен“ –
јун 2019.
мај 2018.,
мај 2019.

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ
КРИТЕРИЈУМ
ИНСТРУМЕНТ
УСПЕХА
И
Отворене
Увид у
Монтесори
документациј
групе у
у (Годишњи
објектима
план рада)
„Маслачак“ и
„Невен“

НОСИОЦИ

ДИНАМИКА

директор,
тим за РП

септембар
2018., 2019.

тим за СУ

јун 2018.

јул-август
2018., 2019.
до
септембра
2018.
август 2018,
2019. – јун
2018, 2019.
септембар
2018, 2019.
– јун 2018,
2019.
септембар
2017.– јун
2018.
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10 васпитача
обучено за
реализацију
програма
„Развијање

спискови
учесника,
уверења,
извештај тима
за СУ

комуникативних
способности на
нематерњем
језику –
енглеском и
немачком“

избор васпитних група и
реализација програмских
активности

стручна служба,
васпитачи

септембар
2018. – јун
2019.

сарадња са родитељима,
промоција програма

стручна служба,
васпитачи

септембар
2018. – јун
2019.

састанци тима
реализатора програма у
циљу размене искуства и
хоризонталне подршке

стручна служба,
васпитачи

септембар
2018. – јун
2019.
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комуникативни
х способности
на
нематерњем
језику –
енглеском и
немачком“

IX ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Jелена Кресоја –директор
Наташа Банић- помоћник директора
Неда Аврамов Ђилас- психолог
Јадранка Узелац – педагог
Снежана Прелић – логопед
Бранко Поповић – стручни сарадник за физичко васпитање
Маријана Печиљ –васпитач
Марија Турчиновић – медицинска сестра – васпитач
Наташа Лајбеншпергер – васпитач
Љиљана Малић– представник Савета родитеља
Мирјана Видић - представник локалне заједнице

Директор
---------------Јелена Кресоја

Председник Управног одбора
-------------------------------------Петер Безовник
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