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I УВОД
У ПУ ”Бошко Буха” Инђија (у даљем тексту Установа) рад се у протеклој
радној 2017/18. години одвијао у осам објеката и седам издвојених одељења у
просторијама основних школа на територији општине Инђија. Скупштина општине
Инђија на седници одржаноj дана 26.05.2017. године, донела је одлуку о допуни одлуке
о мрежи предшколских установа на територији општине Инђија. Проширење мреже се
односи на отварање новог, деветог објекта у току радне 2017/2018. године када се
пројекат „Школица живота-заједно за одрастање“ Фондације Ђоковић буде реализовао
у потпуности, тј. када се створе сви неопходни услови да деца узраста од 3 године до
поласка у школу крену у поменути објекат. Очекивани радови на адаптацији и
опремању простора нису реализовани због неусаглашености Општине Инђија и
Фондације Ђоковић око имовинско-правних односа, па се отварање истог планира у
току 2018/2019. године.
Васпитне групе целодневног боравка за децу од 1 године до поласка у школу
смештене су у осам објеката:
 „ Сунце “ , ул. Душана Јерковића 17 а - Инђија
 „ Невен “, ул. Омладинска бб - Инђија
 „ Маслачак “, ул. Трг српских јунака 1 - Бешка
 „ Сунцокрет “, ул. Средња - Нови Карловци
 „ Цврчак “, ул. Цара Душана 1 – Крчедин
 „ Пчелица “, ул. Карађорђева 1 – Нови Сланкамен
 „ Бамби “, ул. Жарка Зрењанина 1 – Марадик
 “Ђурђевак”, ул. Вељка Влаховића 1, Чортановци
Рад у радној 2017/18. се одвијао у 56 васпитних група и од тога:
 12 група полудневног боравка - број деце 273
 44 група целодневног боравка - број деце 1175
Број деце се кретао од 1448- 1460 .
Организован је рад целедневног боравка у објекатима и прилагођеним
просторима при основним школама, као и рад целодневног и полудневног боравка
припремног предшколског програма.
ОБЈЕКАТ
“СУНЦЕ”
“НЕВЕН”
“МАСЛАЧАК”
“СУНЦОКРЕТ”
“ЦВРЧАК”
“ПЧЕЛИЦА”
“БАМБИ”
“ЂУРЂЕВАК”
ОШ „Петар Кочић“
Инђија
ОШ „Петар Кочић“

БР.група
целодневног
21
6
6
1
1
2
1
1

БР.група
полудневног
1
1
1
1

Укупан број
група
21
6
7
2
1
2
2
2

Укупан
број деце
560
163
180
58
26
65
36
41

2

1

3

92

-

1

1

16
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Љуково-Мала ПП-група
ОШ „Јован Поповић“
ОШ”Душан Јерковић”
Инђија
ОШ „22. Јули“ Крчедин
ОШ „Д. Јерковић“
Јарковци-Мала ПП-група
ОШ“Ђорђе Натошевић Нови
Сланкамен
УКУПНО

1

1

2

41

2

2

4

104

-

1

1

14

-

1

1

23

-

1

1

29

44

12

56

1448

Од почетка радне 2017./2018. године објекат "Сунце" је проширен за три васпине
групе, две млађе и једна мешовита група, које су смештене у нови, дограђени део истог
објекта. На тај начин су уписана сва деца са листе чекања из радне 2015/2016. године.
После проширења исти објекат има 21 васпитну групу.
У овој радној години, није било места за упис све пријављене деце. На листи
чекања се налазило 130-оро деце, 90-оро деце за објекат „Сунце“, 17-оро за објекат
"Невен", 17-оро за објекат "Маслачак" у Бешки и 6-оро деце за објекат "Цврчак" у
Крчедину . Комисија за пријем деце у зависности од адаптације и исписивања деце, је у
неколико наврата примала децу која су била на листи чекања, тако да је до краја ове
радне године остало 86 деце на листи чекања, и то 63 деце за објекат „Сунце“, 8-оро за
објекат "Невен", 9-оро за објекат "Маслачак" а 6-оро деце за објекат "Цврчак" у
Крчедину.
Двориште објекта „Невен“ је опремљено са новим дечјим справама за игру у
износу од 1.798.400,00 динара без ПДВ-а, које поседују све потребне сертификате о
безбедности. У истом објекту је из средстава донације постављено пет справа за децу, а
Уговор о донаторству је потписан са "Henkel Srbija" у износу од 241.200,00 динара. У
истом објекту је постављена нова панелна ограда око дворишта вртића са циљем
побољшања услова за безбедност и активност деце на отвореном.
Проширен је објекат "Цврчак" у Крчедину за једну просторију-спаваону, као и
просторија превентивне службе у објекту "Сунце". У истом објекту у јасленом делу
постављени су нови венецијанери, седам клима уређаја у дечјим боравцима и нове
керамичке плочице у издвојеном одељењу при ОШ "Петар Кочић" .
Како би деца и родитељи имали безбедан приступ дограђеном делу објекта
„Сунце“ избетониране су прилазне стазе до истог и постављена расвета дуж стазе. У
циљу квалитетнијег боравка деце на отвореном, бетонско игралиште у дворишту
објекта „Сунце“ је пресвучено са новом подлогом, која је оплемењена играма
едукативног карактера.
Са циљем да се сведу на најмању меру ризци од опасности по безбедност хране
за децу, предузете су све потребне мере за увођење HACCAP система. У објекту
"Сунце" је извршена доградња, адаптација и реновирање кухињског блока а укупна
вредност радова је 5.990.526,96 динара са ПДВ-ом. Такође је ценрална кухиња
опремљена савременом кухињском опремом у износу од 5.975.124,00 динара са ПДВом. Реализована је обука за запослене за потребе увођења HACCAP система, где је
учествовало 100 запослених.
И у овој радној години боравак деце из материјално угрожених породица и
боравак трећег и сваког наредног детета, сходно важећим одлукама од 01.01.2013,
финансирао се из средстава буџета општине Инђија. Цена боравка деце на месечном
нивоу од 01.11.2012. године је 4.000,00 динара (економска цена је 20.000,00 динара) и
даље је непромењена.
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Васпитно-образовно особље је већ дванаест година укључено у доделу
Светосавске повеље коју додељује општина Инђија. Oве године васпитач Наташа
Механџић из Бешке, је добила награду за изузетан допринос у васпитању и образовању
деце и омладине.
Стручни актив за развојно планирање је анализирао реализацију постављених
циљева и задатака и планирао наредне кораке у Акционом плану за реализацију
циљева Развојног плана за радну 2017/2018. годину, а на основу Развојног плана који је
донео Управни одбор Предшколске установе "Бошко Буха" Инђија за период од 2017.
до 2020. године.
И у овој радној години, 30 запослених који су остварили изузетне доприносе у
раду у циљу унапређења квалитета рада и обогаћивање личног искуства и знања кроз
учешће на стручном скупу као аутор стручног рада и који су представљали установу на
јавним манифестацијама, награђени су симболичном наградом, која је свечано уручена
на прослави Дана установе 25.04.2018. године. Том приликом је презентован рад
установе у радној 2017./2018.години. У свим објектима установе је током целе недеље,
кроз различите активности са децом и родитељима обележен 39-ти рођендан установе.
ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА У ПУ „БОШКО БУХА“ ПРЕМА
ПРОФИЛИМА СТРУЧНОСТИ У 2017./2018. РАДНОЈ ГОДИНИ
Постојеће стање, стање по нормативима извори финансирања радника
Р.б.

Профил стручности

Број радника
према
потребама
Установе

Број радника по
Правилнику о
мерилима за
утврђивање
економске цене у ПУ

3

2,130

2

1,886

2

Број радника
према извору
финансирањаБуџет општине
Инђија

2.

Послови руковођења
( директор,
помоћник директора и
главни васпитач
централног објекта)
Стручни сарадник
(педагог, психолог)

3

Логопед

1

/

1

4.

Педагог за физичку културу

1

/

1

5.

Библиотекар

1

/

1

6.

Сарадник за здравствену
заштиту и безбедност

1

/

1

7.

Социјални радник

/

0,533

/

8.

Васпитачи

86

82,908

86

9.

Медецинска сестра-васпитач

17

16,00

17

4

4,356

4

5

4,880

5

1

0,978

1

1.

11.

Медецинска сестра за
превентивну здравствену
заштиту
Административно правни и
финансиски послови

12.

Сарадник за исхрану

10.

6
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13.

Припремање хране

5

5,800

5

14.

Сервирање хране

13

9,289

13

14

24,40

14

6

4,880

6

160

159,201

160

15.
16.

Одржавање хигијене, и
вешерка
Технички послови:
домар,економ, возач,
портир-чувар
Укупно

На основу Правилника за утврђивање економске цене програма васпитања и
образовања у предшколским установама (Сл.гласник РС бр. 146/2014.) утврђен је
укупан број запослених у радној 2017/2018. који је приказан у табели и износи 159,201.
Број запослених се због великог броја боловања до 60 дана и преко 60 дана кретао до
170.

II ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА СА
ДЕЦОМ
1. Програм неге и васпитања деце узраста од шест месеци до три
године
Нега и васпитно – образовни рад реализовани су у 8 јаслених група у објектима
„Сунце“, “Невен“ и „Маслачак“. У складу са условима за реализацију програма који се
односе на простор, опремљеност, као и пријем нове деце током године и адаптацију,
медицинске сестре-васпитачи су планирале и реализовале негу и програм рада,
подстицале физичко-сензорни развој, социо-емоционални и умни развој деце. О свом
раду су водиле прописану документацију, узеле учешће у раду актива и васпитнообразовнoг већа.
Ове радне године пројектно планирање је реализовано у четири јаслене групе.
У објекту „Невен“ у Инђији , медицинске сестре из јаслених група - МаловразићГраовац и Турчиновић-Баталов, су се придружиле пројектном планирању на нивоу
објекта, са темом -„Вода“, а из објекта „Маслачак“ у Бешки, медицинске сестре Механџић-Зеленика, су радиле пројекат на нивоу групе, тема: “Меда у јаслицама“ . У
објекту “Сунце“ у Инђији медицинске сестре Јовић-Здравковић, су реализовале
пројекат на нивоу групе “У свету музике“ .
Са родитељима су оствариле добру сарадњу свакодневно на пријему и отпусту,
родитељским састанцима, заједничким састанцима са децом, у програму адаптације,
индивидуалним консултацијама и интерактивним радионицама. Родитељи су
учествовали у адаптацији деце и боравком у групи. Реализован је и иницијални
родитељски састанак у јуну месецу за родитеље деце која треба да похађају јаслице од
1. септембра 2018. године.
Реализовани облици сарадње са родитељима:
-

општи родитељски састанак;
иницијални родитељски састанак
групни родитељки састанци;
креативне радионице;
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родитељ-сарадник васпитача у периоду адаптације;
разговори приликом пријема и отпуста деце;
дан „отворених врата“ индивидуални разговори заказани у одређеним
терминима;
-

телефонски разговори;
писана комуникација;
видео и фото записи рада са децом;
комуникација путем паноа за родитеље;
учешће родитеља у уређењу дворишта, радне собе, куткова;
родитељ-донатор;
родитељ-гост у групи;
учешће у хуманитарним акцијама;
учешће на Ускршњем базару;
учешће родитеља у заједничким активностима –пројектима;
анкете, упитници за родитеље;
постер презентација активности;
спортски дан – дружење са родитељим.

Табеларни приказ сарадње са родитељима
ОБЛИК

МЕСТО
ВРЕМЕ

САДРЖАЈ

УЧЕСНИК

иницијални
родитељски
састанак за
родитеље
новоуписане
деце јасленог
узраста

Адаптација деце;
Програм рада са децом

стручни сарадници (психолог,
педагог и логопед) и
медицинске сестре-васпитачи

групни
родитељски
састанак

План адаптације;
Ритам дана у јаслицама;
Упознавање са програмом
неге и ВОР-а са децом;
Праћење дечијег развоја и
напредовања-портфолио
детета

Маловразић -Граовац,
Турчиновић- Баталов,
Зеленика-Механџић, Рољ Лукач, Јовић- Здравковић,
Раштегорац - Ковачевић,
Добић-Јунг, Божић-Филиповић

септембар
Невен,
Маслачак,
Сунце

групни
родитељски
састанак

Упознавање родитеља са
Посебним протоколом за
заштиту деце од
насиља,Тимом за заштиту
деце од насиља;
Здраво дете и значај
превенције болести;
„Дан отворених врата“

Маловразић -Граовац,
Турчиновић- Баталов,
Зеленика-Механџић, Рољ Лукач, Јовић- Здравковић,
Раштегорац - Ковачевић,
Добић-Јунг, Божић-Филиповић

септембар
Невен,
Маслачак,
Сунце

радионица

„Доносим са собом“

Јовић- Здравковић, Добић-Јунг

септембар,
Сунце

групни
родитељски
састанак

Праћење дечијег развоја и
напредовања-групни и
индивидуални портфолио
детета

Зеленика-Механџић

децембар,
Маслачак
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креативна
радионица са
родитељим

„Израда сензорних боца,
звечки, карти...“

Јовић- Здравковић,
Добић-Јунг, Рољ - Лукач

децембар,
Сунце

креативна
радионица са
родитељима

’’Новогодишња
радионица’’-правимо
украсе за јелку, зимске
апликације

Турчиновић- Баталов,
Маловразић -Граовац,
Раштегорац - Ковачевић,
Божић-Филиповић, Добић-Јунг

децембар,
Невен
Сунце

креативна
радионица са
родитељима

Правимо разне музичке
инструменте од
рециклираног материјала

Раштегорац - Ковачевић,
Рољ - Лукач

групни
родитељски
састанак

Респираторне инфекције;
Прављење породичних
албума за дечји портфолио

креативна
радионица са
родитељима

Израда круна са ликом
меде и ликовима из
бајке,израда лутки на
штапу

општи
родитељски
састанак

јануар,
Сунце

Зеленика-Механџић

фебруар
Маслачак

Зеленика-Механџић

фебруар
Маслачак

Подршка развоју детета на
узрасту до три године

Васпитачи свих јаслених група
из Сунца, психолог , логопед

март,
Сунце

креативна
радионица са
родитељима

Ускршња радионица

Турчиновић- Баталов, ДобићЈунг

март, април,
Невен
Сунце

групни
родитељски
састанак

Анализа рада и сарадње са
родитељима

Раштегорац - Ковачевић

мај,
Сунце

групни
родитељски
састанак
групни
родитељски
састанак
групни
родитељски
састанак
„дан отворених
врата“

Одвикавање од пелена;
Прелаз неке деце у млађу
групу; Обавештење о раду
установе у току лета
Дружење са родитељима и
децом; Прелаз у млађу
групу; Подела дечијих
портфолиа
Напредовање деце и подела
портфолиа;
Завршетак
пројекта “Меда у
јаслицама“

Турчиновић- Баталов

јун,
Невен

Маловразић -Граовац,
Божић-Филиповић,
Добић-Јунг

јун,
Невен
Сунце

Зеленика-Механџић,
педагог Узелац Јадранка

Индивидуални разговори у
заказаном термину
од 15 до 16 часова или
од 16 до 17 часова

Све васпитне групе

јун,
Маслачак
Током
године,
Сунце
Невен,
Маслачак

Стручно усавршавање медицинских сестара-васпитача остварено је у оквиру
стручних тимова и актива, презентацијама стручних радова у Установи, на стручним
скуповима и учешћем у акредитованим програмима.
9

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2017/18. РАДНУ ГОДИНУ
Презентовани радови ван установе
У овој радној години медицинске сестре-васпитачи које раде у јасленим групама
су имале чак шест презентација стручних радова ван Установе, и то три на стручним
сусретима у Врднику (у октобру и априлу) и три рада на Сусретима медицинских
сестара Предшколских Установа у Републици Србији.
НАЗИВ РАДА,
ПРЕЗЕНТАТОРИ
Зеленика Данијела, Механџић
Љиљана, Узелац Јадранка: “Наша
омиљена бајка-Вук и седам
јарића“
Јовић Гордана, Мишић Весна,
Прелић Снежана: “Игром до
говора“
Зеленика Данијела, Механџић
Љиљана, Узелац Јадранка:
„Ми и наше окружење“
Марија Турчиновић, Александра
Баталов,Граовац Татјана, Узелац
Јадранка, Маловразић Снежана:
„Играње и учење уз друга је
лакше“
Марија Турчиновић, Александра
Баталов, Узелац Јадранка:
„Кутија као дидактичко средствоЧаробна кутија“

НАЗИВ СКУПА, ВРЕМЕ, МЕСТО

Зеленика Данијела, Механџић
Љиљана, Узелац Јадранка:
Пројекат “Меда у јаслицама“

XXI Стручни сусрети мединских сестара ПУ
Србије, Дивчибаре, 07.06.-10.06.2018.

Стручни скуп васпитача и мед.сестара-васпитача
“Зашто су бајке важне за децу“ , 07.10.2017, Врдник
XX Стручни сусрети мединских сестара ПУ
Србије, Кладово, 12.10.-15.10.2017.
Стручни скуп „Како градимо односе у јаслицама“,
Врдник, 21.04.2018.
Стручни скуп „Како градимо односе у јаслицама“,
Врдник, 21.04.2018.

XXI Стручни сусрети мединских сестара ПУ
Србије, Дивчибаре, 07.06.-10.06.2018.

Наша медицинска сестра-васпитач Слађана Здравковић је добила повељу за
најбољу медицинску сестру у 2017. години у Републици Србији (изабрано је 10
најбољих сестара) – за афирмацију професије и допринос струци медицинских сестара
у области предшколског васпитања и образовања.

2. Програм предшколског васпитања и образовања деце од три године
до укључивања у програм припреме за школу
Програм је реализован у 30 група целодневног боравка у 8 објеката који се
налазе у Инђији, Бешки, Новим Карловцима, Крчедину, Марадику, Новом Сланкамену,
Чортановцима, и „Малим васпитним групама“ у Јарковцима и Љукову у петочасовном
трајању. Васпитачице су планирале и реализовале програм у складу са Општим
основама програма, затим Предшколским програмом, Годишњим планом рада
Установе, ресурсима, потребама деце и родитеља и контекстом у коме се одвија
васпитно образовни рад.
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У првом полугодишту је реализовано пројектно планирање у 16 васпитних
група узраста од три до пет година. У објекту „Сунце“ је реализовано пројектно
планирање у осам васпитних група - у три млађе групе са темом „Животињско
царство“, у старијим: „Путујемо по свету“ у три групе, у Монтесори групи „Свет
Диносауроса“, и у једној средњој „Занимања људи“. У објекту „Невен“ , реализован је
пројекат на нивоу објекта у четири групе, тема -„Вода“, а из објекта „Маслачак“ две
васпитне групе су радиле пројекат на нивоу групе, тема: “У здравом телу здрав зуб“
(старија и припремна) и „ Свет животиња“ у млађој васпитној групи. У објекту
„Цврчак“ једна мешовита група “Домаће животиње“ и у „Ђурђевку“-„Пут једне нити“ .
У објекту “Сунцукрет“ Дуброја-Малетић „Цвеће-пролеће“.
У другом полугодишту у 8 васпитних група је реализовано пројектно
планирање. У објекту „Сунце“ у пет васпитних група: Радовановић С.-Рапић
И.“Чаролија у бајкама“, Кљајић А.-Калеб М.И. “Биљке“, а у три старије групе
настављени су пројекти „На путу око света“ (Овука-Лукић, Ајбек-Сурла, ВукмировићСтевановић), у објекту “Невен“ у мешовитој групи Никић-Весић „Саобраћај“, у објекту
„Пчелица“ у мешовитој групи Ковач-Менђан „Инсекти у нашој околини“, у објекту
„Цврчак“ Тодоорчевић-Ћосовић настављен је пројекат „Домаће животиње“.
Реализовани су различити облици сарадње са породицом:






























општи родитељски састанак;
групни родитељки састанци;
креативне радионице;
индивидуални разговори приликом пријема и отпуста деце;
родитељ-сарадник васпитача у периоду адаптације;
родитељ-сарадник васпитача у непосредном раду;
родитељ-евалуатор;
дан „отворених врата“ ;
телефонски разговори;
писана комуникација;
видео и фото записи рада са децом;
панои за родитеље;
кутије за сугестије, предлоге;
учешће родитеља у опремању дворишта, радне собе, куткова, терасе;
родитељ-гост у групи;
посета радном месту родитеља;
анкете, упитници за родитеље ;
активни учесници у избору месечних тема за рад са децом;
учешће родитеља у заједничким активностима са децом;
учесници у хуманитарним акцијама;
турнир у друштвеним играма -родитељи и деца;
посета породици;
доношење материјала за рад, исечака из новина, енциклопедија...
експиременти са водом - родитељи и деца, васпитачи;
учешће родитеља у Новогодишњем базару;
дружење поводом Светског дана породице;
родитељ носиоц спортских активности (спортска дружења);
пролећна пијаца цвећа и поврћа;
тимови родитеља;
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 путујућа свеска.
Сарадња са породицом: групни и заједнички родитељски састанци, тематске
приредбе
ОБЛИК
општи
родитељски
састанак
новоуписане
деце

групни
родитељски
састанак

САДРЖАЈ
Адаптација деце;
Радно време установе;
Правила понашања у
Установи; Информације о
осигурању деце, цени
услуга, измиривању
обавеза, бесплатном
боравку за децу…
Програм рада
(активности);
Карактеристике узраста и
адаптација; Правила
понашања у групи и
режим дана; Програм
заштите деце од насиља;
Избор родитеља у Савет
родитеља

УЧЕСНИК

МЕСТО, ВРЕМЕ

директор , помоћник
директора, стручни
сарадници,
сарадници,
васпитачи

Сунце, Невен,
31.08.2017.

васпитачи

Сунце, Невен, Маслачак,
Пчелица, Сунцукрет,
Цврчак, Бамби, Ђурђевак
септембар

групни
родитељски
састанак

Како мотивисати дете да
прича о вртићу

ВојновићМомировић,
Механџић-Барањ

Маслачак, октобар

групни
родитељски
састанак

Развој и напредак децегрупни и индивидуални
портфолио деце

Добријевић-Иконић
Манић-Мали,
Механџић-Барањ,
ВојновићМомировић

Сунце, Маслачак, Невен,
Цврчак, Бамби, Пчелица,
Сунцукрет, Ђурђевак,
новембар, децембар

групни
родитељски
састанак

Обавештење о
активностима у вртићу
(пакетићи, сликање,
представа...)

Васпитачи

Сунце, Невен, Маслачак,
Пчелица,Сунцокрет,
Цврчак, Бамби, Ђурђевак,
децембар

заједнички
родитељски
састанак

Новогодишња радионица
- израда украса,
новогодишњих
капа,кутија за поклоне

Крнета-Мишић,
Дуброја-Малетић,
ЛајбеншпергерРадановић,
Јајић-Јоргановић,
Божић-Бођа,
Вуковић-Костић,
Брдар-Бараћ,
Рончевић-Перић,
Прибић-Бркић,
Радовановић-Рапић,
Миљуш-Матић,
деца и родитељи

Ђурђевак, Сунцукрет,
Сунце, децембар

заједнички
родитељски
састанак

Израда музичких
инструмената

Пујин-Першић,
Родитељи - Деца
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радионица

Очекивања родитељамогућности деце

Ковач-Марковић

Пчелица,
октобар

заједнички
родитељски
састанак

Фестивал воћа и поврћа

Крнета- Мишић
Родитељи - Деца

Сунце, децембар

тематска
приредба

„Распевани-разиграни“ –
јесења приредба

тематска
приредба

Шта смо научили у
вртићу
Стимулација говорнојезичког развоја и улога
родитеља у развоју
говора; Упознавање са
пројектима “Вода“ и
„Помози ми да урадим
сам“

групни
родитељски
састанак

тематска
приредба
заједнички
родитељски
састанак
групни
родитељски
састанак
заједнички
родитељски
састанак
групни
родитељски
састанак

Дан дечије радости
Развој и напредовање
деце; Информације и
договор о пројекту
Договор око учешћа деце
на манифестацији „Ала је
леп овај свет“

Пујин-Першић,
Ковач-Марковић,
Печиљ-Вивод,
Родитељи- Деца
Пујин-Першић
Родитељи - Деца

Пчелица, Невен,
новембар
Пчелица,
новембар

Сурла-Ђурић,
логопед Снежана
Прелић

Невен,
новембар

Пујин-Першић
Ковач-Марковић,
Дуброја-Малетић,
Никић-Весић,
Родитељи - Деца

Пчелица,
Сунцукрет, Невен,
децембар

Тодорчевић-Ћосовић

Цврчак,
октобар

Кљајић-Калеб

Сунце,
јануар

Сурла-Ж. -Ђурић,
Мрвић-Попадић,
Добријевић-Иконић

Невен ,Сунце,
јануар

Добријевић-Иконић

Сунце, јануар,

Тодорчевић-Ћосовић

Цврчак, фебруар

Подстицање пажње и
концентрације

Пујин-Першић

Пчелица, фебруар

Приказ снимњене
активности са децом

Крнета-Костић

Ђурђевак, март

групни
родитељски
састанак

Упознавање са пројектом
“Бајковити свет“,
информације о јавном
наступу, обнови уписа

Радовановић-Рапић

Сунце, март

групни
родитељски
састанак

Напредак и постигнућа
деце, дечији портфолио

Миљуш-Матић,
Ајбек-Сурла,
Сунце,
Рончевић- Перић,
март, мај
Вученовић- Ђуричић,

групни
родитељски
састанак
групни
родитељски
састанак
групни
родитељски
састанак

Израда краљевских
круница
Презентација завршетка
пројекта “Царство
животиња“
Информације о плану
рада у другом
полугодишту, приказ
завршеног пројекта
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ВукмировићСтевановић
Сурла-Ж. Ђурић,
Пујин-Першић,
Ковач-Менђан

Невен ,Пчелица,
април

групни
родитељски
састанак

Договор око учешћа деце
на приредби поводом
Дана установе

групни
родитељски
састанак
групни
родитељски
састанак
групни
родитељски
састанак
групни
родитељски
састанак

„Шта је то дисциплина и
како је увести у живот
деце“

Механџић-Барањ

Маслачак, април

„Самосталност деце“

Божић-Бођа

Сунце, мај,

Ретроспектива рада,
дечији портфолио

Тодорчевић-Ћосовић

Цврчак, мај

Напредак и постигнућа
деце

Рончевић-Перић

Сунце,мај,

Евалуација ВОР-а,
групни портфолио

Голе-Костандиновић,
Вученовић-Ђуричић,
Дуброја-Малетић,
ЛајбеншпергерРадовановић

Сунце, Сунцукрет,јун

Миљуш-Матић

Сунце, јун

Ковач-Менђан

Пчелица, јун

Еколошке радионице Израда кућица за птице

Манић-ђорђијевић

Бамби,
фебруар, април

Еколошке радионице
„Посадимо цвеће“

Бркић-Авдић

Сунце, април

Еколошке радионице
Израда костима за децу
од рецикл. материјала за
маскенбал

Манић-ђорђијевић,
Катић-Баквић ,
Механџић-Барањ,
ВојновићМомировић, МалиКаплар

Бамби, Маслачак,
април

групни
родитељски
састанак

групни
родитељски
састанак
групни
родитељски
састанак
заједнички
родитељски
састанак
заједнички
родитељски
састанак
заједнички
родитељски
састанак
заједнички
родитељски
састанак
заједнички
родитељски
састанак
заједнички
родитељски
састанак

„Значај читања на раном
узрасту“ библиотекар
Бранка Мандић,
презентација пројекта
“Зашто су бајке важне за
децу“
Презентација завршетка
пројекта “Инсекти у
нашој околини“

Израда тактилног дворца
од природних материјала- Миљуш-Матић
очеви-деца

Сунце, март

Украсимо заједно
портфолио

Сурла-Ђурић,
Мали-Каплар

Невен,Маслачак,
март

Ускршње радионице

ЛајбеншпергерРадовановић,
Голе-Костандиновић,
Добријевић-Иконић,

Сунце,
Невен,
Бамби,
март
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Миљуш-Матић,
Прибић-Бркић,
Вуковић-Мандић,
Овука-Лукић,
Бркић-Авдић,
Брдар-Бараћ,
Вученовић-Ђуричић,
ВукмировићСтевановић, ЈајићЈоргановић,
Ајбек-Сурла Ана,
Мрвић-Попадић,
Никић-Весић,
Печиљ-Вивод,
Сурла-Ђурић,
Манић-Ђорђијевић
заједнички
родитељски
састанакрадионица
групни
родитељски
састанак
заједнички
родитељски
састанак
завршна
приредба
тематска
приредба

„Африка-уметност у
дечијем свету“

Мрвић-Попадић

Невен, март

Презентација Монтесори
праксе и материјала

Рончевић-Станковић

Сунце, март

Сурла-Ђурић

Невен, 15.05.2018.

Кљајић-Калеб

Сунце, 07.06.2018.

Мрвић-Попадић

Невен, 26.01.2018.

обележавамо Дан
породице - израда зида
породичних слика
„Једино другарство нема
крај“
поводом Светог Саве за
децу и родитеље из
објекта

Дуброја-Малетић,
Пујин-Першић,
Вуковић-Мандић
ВукмировићСтевановић
Сурла-Ђурић,
Печиљ-Вивод,
Никић-Весић,
Мрвић-Попадић
Пујин-Першић,
Ковач-Менђан
Сурла-Ђурић,
Печиљ-Вивод,
Мрвић-Попадић

тематска
приредба

„Припремили смо за
наше маме“

тематска
приредба

„Пут око света“

тематска
приредба

„Дечије чудесно
путовање“

тематска
приредба

„Од вртића до вртића
свуда мала срећна бића“

тематска
приредба

„Играјмо, певајмо
заједно“

пролећна
приредба

„Играмо, певамо
пролећу“

Катић-Баквић

Маслачак, мај

„Шта се деси кад смо за
вртић мали“
,
„Пачија школа“ ,
„За
вртић постали смо стари“

Ајбек-Сурла Ана,
Овука-Лукић,
ВукмировићСтевановић
ЛајбеншпергерРадован. ЈајићЈоргановић, Брдар-

Сунце, јун

завршна
приредба
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Сунцукрет , Пчелица,
Сунце, март
Сунце, март
Невен, 27.04.2018.
Културни центар
Пчелица, 27.04.2018.
Дом културе
Невен,
мај, јун
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Бараћ
завршна
приредба

приредба за родитеље

све групе из објекта

Маслачак, 07.06.2018., Дом
културе

завршна
приредба

„Моја прва приредба“

Добријевић-Иконић,
БашићКостандиновић,
Вученовић-Ђуричић,
Вуковић-Мандић,
Бркић-Авдић,
Миљуш-Матић,
Рончевић-Перић

Сунце, јун

завршна
приредба

„Принчеви и принцезе из
бајке“ и промоција књиге
„Бајковити свет“

Радовановић-Рапић

31.05.2018., Сунце

Сарадња са породицом: учешће родитеља у животу и раду вртића
ОБЛИК

САДРЖАЈ

УЧЕСНИК

„Дан
отворених
врата“

индивидуални разговори у
заказаном термину
од 15 до 16 часова или
од 16 до 17 часова

све васпитне групе

турнир у друштвеним
играма

старије васпитне групе,
деца и родитељи

Сунце, децембар

родитељ у
групи

учесник у непосредном
раду

Рончевић-Перић,
Кљајић-Калеб,
Овука-Лукић,
Ајбек-Сурла,
Башић-Костандиновић,
Брдар-Бараћ,
Добријевић-Иконић
Вукмировић-Стевановић,
Вученовић-Ђуричић,
Мрвић-Попадић,
Печиљ-Вивод,
Крнета-Мишић,
Тодорчевић-Ћосовић,
Дуброја-Малетић

Сунце, Невен,
Ђурђевак,
Сунцукрет,
октобар, новембар

посета

радном месту родитеља

Вукмировић-Стевановић,
ЛајбеншпергерРадовановић

родитељ у
групи

занимање родитељафризер,ветеринар, лекар,
хемичар

Никић-Весић,
Крнета-Бођа

Невен, Ђурђевак,
Маслачак, октобар

дружење
родитеља и
деце

новогодишљи продајни
базар -изложба и продаја
продуката који су израдила
деца, родитељи и
васпитачи

Крнета-Мишић,
Дуброја-Малетић,
Катић-Баквић,
Војновић-Момировић,
Механџић-Барањ,
Манић-Мали,

Ђурђевак,
Сунцукрет,
Маслачак,
Пчелица,
децембар

дружење
родитеља и
деце
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ОБЈЕКАТ,
ВРЕМЕ
током године

Сунце, новембар
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Пујун-Першић,
Ковач-Марковић
родитељ у
групи

гост на радионици
“Уметност у дечијем
свету“

спортске
активности
спортске
активности
дружење
поводом
обележавања
светског дана
породице
гостовање
родитеља у
групи
гостовање
родитеља у
групи
гостовање
родитеља у
групи
гостовање
родитеља у
групи
гостовање
родитеља у
групи
гостовање
родитеља у
групи
гост у групи
гости у групи
баке гости у
групи
посета
дружење са
татама
дружење са
татама
ускршњи базар
маскенбал

Кљајић-Калеб

Сунце, мај

спортска олимпијада за
очеве и децу на игралишту

Војновић-Момировић

такмичење у фудбалу са
татама

Дуброја-Малетић

Маслачак, април,
фудбалско
игралиште
Сунцокрет,април,
фудбалски терен у
месту

Различите активности са
темом “Мама, тата играјте
се с нама“
занимање родитеља –
фризер,експерт за
грађевинске машине
занимања -фризер, лекар,
полицајац, кројач
тата ватрогасац нас је
упознао са својим
занимањем
родитељи су писали бајку
о својој деци и читали пред
групом
реализују активности из
физичког васпитања
мама у костиму нам чита
бајку “Снежана и седам
патуљака“
превентивна сестра Бокић
Светлана: „У здравом зелу
здрав зуб“
старије сестре и браћа из
вртића
Причају нам приче, певају,
месили тесто
породици и болесном
другу
израда поклона за маме,
квиз “То је моје дете
рекло“
израда честитки за маме
продајна изложба
продуката деце
шетња под маскама
„Велики свете еко поруке
шаље ти дете“

средње , старије и
мешовите групе

Сунце, 15.05.2018.

Никић-Весић

Невен, март, мај

Рончевић-Перић,
Миљуш-Матић, БркићАвдић
Сурла-Ђурић

Сунце, јануар
фебруар

Радановић - Рапић

Сунце, март

Радановић-Рапић

Сунце, март

Миљуш-Матић

Сунце , мај

Вученовић-Ђуричић

Сунце, фебруар

Вученовић-Ђуричић

Сунце, март

Сурла-Ђурић

Невен, март

Мрвић-Попадић,
Никић-Весић
Никић-Весић

Невен, април, мај

Мали-Каплар,
Пујин-Першић
све групе

Маслачак,
Пчелица, март
Сунце, Невен,
Пчелица, март
Маслачак,
24.04.2018.

све групе
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Невен, фебруар

Невен, март
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дружење
родитеља и
деце
дружење
родитеља и
деце
дружење
родитеља и
деце

„Цветна пијаца“ -продаја
расада цвећа и поврћа

све групе

Маслачак,
мај, сеоски парк

опраштамо се од вртића,
игре у соби

Пујин-Першић

Пчелица, јун

„Саобраћални полигон“завршетак пројекта

Сурла-Ђурић,ПечиљВивод, Никић-Весић,
Мрвић-Попадић

Невен, јун

Сарадња са друштвеном и природном средином
ОБЛИК

САДРЖАЈ

УЧЕСНИК

„Машта и мим“

Млађе, средње ,
старије и мешовите
васпитне групе

представа за децу,
позориште
”Театрило”, Нови
Сад

„Црвенкапа и Вучко“

Млађе, средње и
старије, мешовите
васпитне групе

представа за децу,
позориште ”Високо
Ц”, Нови Сад

„Јежева кућица“

Млађе, средње и
старије , мешовите
васпитне групе

представа за децу
коју су припремили
васпитачи из
Установе

‘’Пепељугина
новогодишња жеља’’

Све васпитне групе

децембар,
сви објекти

представа за децу

„Стидљива аждаја“

средње и старије
васпитне групе

март,Сунце,Пчелица

опера за децу,
позориште ”Високо
Ц”, Нови Сад

„Прича дуга о четири
друга“

Све васпитне групе

април, Сунце,Невен,
Маслачак

манифестација

Дани меда

манифестација

„У стиху и у песми“Ршумови дани

гост у групи

офтамолог у вртићу

учешће деце на
манифестацији
посета

представа за децу,
позориште ”Нада
театар“, Нови Сад

ВРЕМЕ-МЕСТО
октобар, Сунце, Невен,
Маслачак , Сунцокрет,
Цврчак, Ђурђевак,
Бамби, Пчелица
новембар,
Маслачак , Сунцокрет,
Цврчак, Ђурђевак,
Бамби, Пчелица
новембар,
Сунце, Невен

Средње и старије
васпитне групе
Радановић-Рапић,
Јајић-Јоргановић,
Божић-Бођа,
БашићКостандиновић
Млађе васпитне
групе

септембар,
Сунце

„У стиху и у песми“Ршумови дани

Мрвић-Попадић

октобар, Невен

воћњаку,њиви

Мрвић-Попадић ,
Никић-Весић,
Печиљ-Вивод

октобар, Невен
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посета

библиотеци “Др Ђорђе
Натошевић“

Кљајић-Калеб,
ВукмировићСтевановић

посета

председнику општине
Инђија

ВукмировићСтевановић

атлетски вишебој
посета
посета
посета изложбе

посета-јавни час

проф. физичког
васпитања и деца из
ОШ „Душан Јерковић“
КУД “Младост“
Чортановци
библиотеци при ОШ
галерији „Куће
Војновић“
професорка ликовне
културе и деца из ОШ
“Петар Кочић“ - вајемо
глином

заједничке
активности-играмо
коло

КУД “Соко“-Инђија

посета

парку

посета
посета
посета
посета
посета

ликовни уметник Јелена
Бодрожић
„Значај воде“превентивна сестра
Маја Поповић
Секретар за
пољоприведу, Одсек
вода Дунић М.
Дому културе
терен за игру у ОШ

посета

терен ФК “Хајдук“
Школица “Спортић“

посета

стоматолошкој
амбуланти

посета

уметничка радионица
“Мајус“

посета

ветеринар у групи

Јајић-Јоргановић

октобар, Сунце
децембар, Сунце
октобар, Сунце

Крнета-Мишић

октобар,Ђурђевак

Крнета-Мишић

октобар,Ђурђевак

Овука-Лукић
ВукмировићСтевановић
Овука-Лукић,
Јајић-Јоргановић,
ВукмировићСтевановић,
Ајбек-Сурла,
Прибић-Бркић,
Кљајић-Калеб

октобар, Сунце

октобар, Сунце

Све васпитне групе

октобар, Сунце

Дуброја-Малетић,
Божић-Бођоа
Печиљ-Вивод ,
Сурла-Ђурић

октобар, Сунцукрет,
Сунце
октобар, Невен

Сурла-Ђурић

новембар, Невен

Печиљ-Вивод

новембар, Невен

Дуброја-Малетић
Дуброја-Малетић
Механџић-Барањ ,
Манић-Мали,
ВојновићМомировић
Механџић-Барањ

октобар, Сунцукрет
октобар, Сунцукрет

Механџић-Барањ,
ВојновићМомировић,
Манић-Мали
Катић-Баквић,
Добријевић-Иконић,
БашићКостандиновић,
Печиљ-Вивод
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посета

грумер у групи

посета

стоматолог у групи

посета

офтамолог у групи

посета

дружење са члановима
шаховског
клуба“Бешка“

посета

клубу пензионера
Крчедин

посета

ветеринарској станици

посета

пансион за псе

посета

ватрогасној станици

посета

пијаци

посета
посета
активност
акција
гости у групи

гости у групи

гости у групи
гости у групи

посета Кући
Војновић

продавници кућних
љубимаца
продавници „ДМ“
цртање кредом по
центру
Деца-деци
чланови мото клуба
Инђија и поклон лопте
чланови мото клуба
Инђија и поклон лопте
чланови мото клуба
Инђија и поклон лопте
представници
компаније ИГБ
аутомативе- поклон
слаткиша за децу
изложба радова
удружења „Мој свет“

БашићКостандиновић
Катић-Баквић,
Манић-Мали,
ВојновићМомировић
Сурла-Ђурић,
Никић-Весић
Механџић-Барањ
Манић-Мали
ВојновићМомировић
Тодорчевић-Костић
Вуковић-Костић

новембар, Сунце
октобар, Маслачак
децембар, Невен
октобар,
Маслачак
октобар, Цврчак
октобар, Сунце

Вуковић-Костић
ЛајбеншпергерРадовановић,
Кљајић-Калеб
Пујин-Першић,
ТодорчрвићЋосовић, ДубројаМалетић, МиљушМатић, ПрибићБркић, БараћБрдар, КљајићКалеб, БашићКостандиновић,
Божић-Бођа

октобар, Сунце

Прибић-Бркић

новембар, Сунце

Ајбек-Сурла
Средње и старије
васпитне групе
Све васпитне групе
у фискултурној сали
све васпитне групе

октобар, Сунце

новембар,Сунце

октобар, Пчелица
Цврчак, Сунцукрет,
Сунце

октобар, Сунце
октобар, сви објекти
Невен, јануар

све васпитне групе

Маслачак, Цврчак
Сунцукрет, Пчелица,
Бамби,Ђурђевак,
Љуково, Јарковци,
јануар

Ајбек-Сурла Ана

Сунце, Невен, јануар

све васпитне групе

Сунце, Невен, јануар

Калеб-Кљајић,
Ајбек-Сурла Ана,
ВукмировићСтеван. ЈајићЈоргановић

Сунце, јануар
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приредба за децу
презентација књиге
гост у групи
гост у групи
манифестација
“Ал је леп овај
свет“
ревија дечјег
драмског
стваралаштва пу
срема
четврти луткарски
фестивал
четврти луткарски
фестивал
фестивал драмског
стваралаштва
предшколске деце
манифестација
манифестација
манифестација
манифестација
посета
посета
шетња
шетња
посета
посета
посета
посета
посета
посета
посета

„Краљевске крунице“,
обележавање славе
Свети Сава
„Веома гладна
гусеница“ писац Тања
Зечевић
ватрогасац МС-упознаје
нас са својим
занимањем
пилот ДЖ- упознаје нас
са својим занимањем

Све веспитне групе

Сунце, Невен,
Маслачак, 27.01.2018.

Добријевић-Иконић
Вученовић-Ђуричић

Објекат Сунце, фебруар

Весић-Никић,
Сурла-Ђурић

Невен,фебруар

Сурла-Ђурић

Невен,јун

кореографија „Петар
Пан“

Калеб-Кљајић

23.03.2018., СПЕНС,
Нови Сад

„Рођенданска журка код
Плавог зеца“

КрнетаСтаменковић

10.05.2018. Шид

луткарска представа
“Јежева кућица“
луткарска представа
“Капетан Џон
Пиплфокс“

Калеб, Авдић,
Бркић

17.05.2018. Ириг

Тодорчевић-Божић

17.05.2018. Ириг

КрнетаСтаменковић,
Тодорчевић-Божић,
Калеб,Авдић,Бркић

Инђија, Културни
центар, јун

све групе

Објекат Сунце,
25.04.2018.

Крнета –Костић

Ђурђрвак, април

све васпитне групе

Маслачак,април

Радановић-Рапић

април, пословно
образовни центар ТQ

све три представе
„Пролећна
шеширијада“
маскенбал-шетња
местом
еко-шетња „Велики
свете,еко поруке шаље
ти дете“
учешће деце на
обележавању 70 година
рада КУД “Соко“
Инђија
фризерском салону
„Бела“
удружењу жена
„Крчединка“-правимо
медењаке
обилазимо наше село,
раскрснице, пешачки
прелаз
до фудбалског терена
пекари „Чанковић“
железничкој станици
продавници „ДМ“
пекари
МЗ Марадик
Еко куће
Расаднику

ГолеКостандиновић
ТодорчевићЋосовић

Сунце,фебруар

Пујин-Першић

Пчелица, фебруар

Катић-Баквић
све васпитне групе
Јајић-Јоргановић,
Ајбек-Сурла Ана
Бркић-Авдић
Манић-Ђорђијевић
Манић-Ђорђијевић
Калеб-Кљајић

Маслачак, април
Невен, фебруар
Сунце, март
Сунце, март
Сунце, март
Бамби, март
Бамби, април
Сунце, април
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посета
посета
посета балерине из
балетског студија
“Пируета“

Ауто школи
“Товаришки“
вулканизеру, ауто
механичару, аутобуској
станици
јавни час балета

посета

фризерском салону,
пекари, сеоском
дворишту
језеру

посета

градској пијаци

посета

Весић-Никић,
Печиљ-Вивод,

Невен,април

Весић-Никић

Невен, април, мај

средње и старије
васпитне групе

април, Сунце

Манић-Ђорђијевић

Бамби, мај

Манић-Ђорђијевић
ЛајбеншпергерРадовановић

Бамби,јун

додела награде за
ликовни рад

обележавање Светског
дана породице на нивоу
града
дечији радови који су
настали као продукти
ликовних, луткарских и
еколошких радионица
„Пролеће 2018“
„Седми Буди фестивалЛепо се играј“
„Седми Буди фестивалЛепо се играј“ дете АМ

хуманитарна акција

“Чепом до осмеха”

Све васпитне групе

сарадња са школом

коришћење
фискултурне сале

Ђорђијевић-Манић

јавни наступ
изложба у Кући
Војновић
ликовни конкурс
ликовни конкурс

Сунце, јун

Печиљ-Вивод

Културни центар,
14.05.2018.

Калеб-Кљајић

05.06.-08.06.2018.

Сурла-Ђурић

Невен, март

Сурла-Ђурић

Невен, март

Сурла-Ђурић

КЦ Панчево,
07.06.2018.
Током године,
сви објекти
Током године, Бамби

Презентовани радови васпитача
НАЗИВ РАДА, ПРЕЗЕНТАТОРИ
Марина Барањ, Тања Божић:
“С Пинокиом до нових сазнања“
Олгица Башић Голе, Наташа Банић
Огњановић : “Зимске чаролије у
бајкама“
Манић Љиља, Механџић Наташа,
Катић Миланка: “Ликовне игре и
активности у раду са децом“
Калеб М. Ивана, Авдић П. Ана, Бркић
Рада, Сурла Ана: “Лутка из кутка –
луткарска радионица ПУ Бошко Буха“

НАЗИВ СКУПА, ВРЕМЕ, МЕСТО
Стручни скуп васпитача и мед.сестара-васпитача,
07.10.2017, Врдник, тема скупа: ”Зашто су бајке важне
за децу”
Стручни скуп васпитача и мед.сестара-васпитача,
07.10.2017, Врдник,тема скупа: ”Зашто су бајке важне
за децу”
Републички стручни сусрети васпитача,
Тара, 12.12.2017. до 15.12.2017.
Стручни скуп “Креативни игровни материјали у раду
са децом“, Нови Бановци, 10.03.2018.
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3. Припремни предшколски програм
Припремни предшколски програм је у радној 2017/18. години реализован у 18
група, од тога 12 полудневних и 6 целодневних група.
У складу са приоритетним задацима у реализацији програма, васпитачи су
применили пројектни приступ у планирању и реализовали 8 пројеката на нивоу
васпитне групе, у припремним групама при школама ОШ „Душан Јерковић“, ОШ
„Петар Кочић“, ОШ „Јован Поповић“, објекту „Маслачак“. Теме пројеката су биле:
Саобраћај, Народна традиција, У свету животиња, Животињско царство, У здравом
телу здрав зуб, Путујемо, Семе, Путујем и упознајем.
Васпитачи и деца припремних група које су смештене у објектима ПУ су у
сарадњи са колегиницама и децом других васпитних група у објекту учествовали у
развијању „Малих пројеката“. Тако је ППП из Чортановаца реализовала пројекат
„Драмска радионица“. Васпитачи и деца припремне предшколске групе у Крчедину
радили су у току године на пројекту „Луткарска радионица“. Припремне предшколске
групе у објектима „Маслачак“ и „Бамби“ су у току године биле укључене у „Мали
пројекат“ „Еколшка радионица“. Еколошке радионице су такође реализоване у групама
при ОШ у Крчедину и ОШ „Душан Јерковић“. Васпитачи у припремним предшколским
групама при школи „Душан Јерковић“, објектима „Маслачак“ и „Бамби“ реализовали
су у току године програм „Развој комуникативних способности на нематрењем језику –
енглеском и немачком“.
У току године васпитачи су применили у раду знања која су стекли на бројним
семинарима стручног усавршавања, а неки од најзаступљенијих су: „Пројкети у ПУ“,
„Чувари осмеха“, „Подстицање дечијег самопоштовања путем кооперативне
комуникације“, „Од осећања до сазнања – програм за развој емоционалних
компетенција деце касног предшколског узраста“, „НТЦ систем учења“, „Да у вртићу
свако учи радосно и лако“ и други.
У току године васпитачи су укључивали породице у све аспекте васпитнообразовног рада и реализовали бројне и разноврсне облике сарадње као што су групни
и заједнички родитељски састанци, креативне и едукативне радионице, приредбе за
родитеље, посете породици и радном месту родитеља, учешће родитеља у групи у
реализацији активности са децом, опремању центара и материјала, еколошким и
хуманитарним акцијама и друго.
Тешкоће у реализацији припремног предшколског програма су се и ове године
односиле на велики број деце у појединим групама, мали простор у радним собама,
мешовити састав појединих група и рад са децом која су имала потребу за додатном
подршком.
Табеларни приказ сарадње са родитељима
ОБЛИК

групни
родитељски
састанак

групни

САДРЖАЈ
Упознавање са планом и
програмом рада у
припремној групи
(укључујући адаптацију);
Карактеристике узраста;
План сарадње са
породицом; Избор
родитеља за савет
родитеља
Упознавање родитеља са

УЧЕСНИК
Стефановић-Марковић,
Девић-Шкорић, Пашић,
Петковић, Вујичић, ПејићСтанковић, Банић, Лалић,
Зинаић-Малечић,
Костецки, Предојевић,
Божић-Барањ, Ралић,
Божић Д., Каплар, Зекић С,
Стаменковић, Петровић С.
Стефановић-Марковић,
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септембар,
Инђија, Љуково,
Јарковци, Бешка,
Нови Сланкамен,
Чортановци,
Марадик,
Нови Карловци
септембар,
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родитељски
састанак

Посебним протоколом о
заштити деце од насиља у
васпитно-образовним
установама

радионица

„Носим са собом“

радионица

“Безбедно дете”

заједнички
родитељски
састанак
хуманитарна
акција

Дружење са родитељима
у оквиру Дечије недеље
(спортско дружење и сл.)
„Деца-деци“
„Чеп за хендикеп“

приредба за
родитеље

Јесења свечаност

Лалић , Петковић,
Стаменковић, Костецки

приредба за
родитеље

Пројекат “Царство
животиња“

Зинајић-Малечић

групни
родитељски
састанак

Портфолио детета и
групе-представљање и
упознавања са
досадашњим радом

Зекић С, Костецки М,
Зинаић-Малечић, Лалић

групни
родитељски
састанак

„Рад са даровитом децом“

Девић-Шкорић

групни
родитељски
састанак

“Ваше дете биће првак”припрема детета за
полазак у школу

Петковић, Вујичић

групни
родитељски
састанак
групни
родитељски
састанак
групни
родитељски
састанак
заједнички
родитељски
састанак

Пашић, Девић-Шкорић,
Зинаић-Малечић, Банић,
Пејић-Станковић, Ралић,
Божић-Барањ, Стаменковић,
Зекић С, Каплар Б.
Стефановић-Марковић
Девић-Шкорић, БожићБарањ, Ралић, Костецки
Каплар
Све групе

октобар,
Инђија,
Бешка,
Чортановци,
Јарковци,
Марадик,
Нови Сланкамен
септембар,
Инђија
децембар,
Инђија, Бешка,
Љуково
октобар,
Нови Сланкамен
октобар,
сви објекти
новембар, Инђија,
Чортановци,
Љуково
децембар,
Инђија
децембар,
Марадик,
Љуково, Инђија,
Бешка,
Чортановци,
Нови Карловци
Новембар,
Инђија
децембар,
Инђија

„Пажња и концентрација“

Стефановић-Марковић,
Пејић-Станковић

„Темперамент детета“

Ралић

децембар,
Бешка

„Почетно читање и
писање деце у ППП“

Божић Д, Каплар Б

октобар,
Крчедин,
Нови Сланкамен

Турнир у друштвеним
играма

Девић-Шкорић

октобар,
Инђија

заједнички
родитељски
састанак

Израда новогодишњих
украса

Пашић, Петровић С. ,
Вујичић, Пејић-Станковић,
Божић Д, Зекић

заједнички
родитељски

Израда краљевских
круница, венчића

Девић-Шкорић
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децембар,
Инђија

децембар,
Инђија, Нови
Карловци,
Крчедин,
Марадик
новембар,
Инђија
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састанак
приредба за
родитеље

добродошлице
Новогодишња свечаност

Банић, Ралић, Каплар,
Предојевић

Изложба и продаја украса
за јелке, икебана...

Девић-Шкорић ,
Божић-Барањ, Ралић,
Стаменковић, Петровић,
Каплар

родитељ -гост

У оквиру пројекта„Царство животиња“

Зинаић-Маленић, Банић

родитељ извештач са
терена

У оквиру пројекта„Царство животиња“

Зинаић-Малечић, Банић

новогодишњи
базар

родитељ-гост

Стаменковић

родитељ-гост

Тата свира на хармоници

Петровић, Ралић

родитељ-гост

Мама-фризер,
Мама-мед.сестра,

Стаменковић

посета

Сеоском домаћинству
родитеља

Ралић

посета

Породичном дому

Стефановић-Марковић

учешће
родитеља
у Кречење боравка, шивење
акцијама,
ношње, набавка и израда
опремањима,
материјала за рад
донацијама...
Индивидуални разговои у
дан
заказаном термину
„отворених
од 15 до 16 часова или
врата“
од 16 до 17 часова
групни
Развој пажње и
родитељски
концентрације
састанак
заједнички
Квиз „НТЦ систем
родитељски
учења“
завршна
пројекција филма
приредба
припрема деце за полазак
радионица
у школу
завршна
приредба

„Постајем првак“
„На слово на слово“
„Другарство“
„Лепо нам је у вртићу
било“

групни
родитељски

припрема (спремност)
деце за полазак у школу

Девић-Шкорић

децембар,
Инђија, Бешка,
Нови Сланкамен,
Јарковци
децембар,
Инђија, Бешка,
Чортановци,
Нови Карловци,
Нови Сланкамен
новембар
Инђија,
новембар
Инђија,
октобар,
Чортановци
октобар,
Нови Карловци,
Бешка
септембар,
октобар,
Чортановци
новембар,
Бешка
новембар,
Инђија
септембар,
октобар,
Инђија

Све васпитне групе

током године, сви
објекти

Зинаић – Малечић

мај, Инђија

Зинаић – Малечић

април, Инђија

Зинаић – Малечић

јун , Инђија

Пејић – Марковић, Петковић
– Ћућуз, Девић-Шкорић
Пејић-Марковић, Вујчић,
Стаменковић, Предојевић,
Божић Д., Зекић, ПетковићЋућуз , СтефановићМарковић, Лалић, Пашић,
Ралић, Божић-Бижић
Вујчић, Стаменковић,
Предојевић , Татић, Божић
Д., Стефановић-Марковић,

март, април,
Инђија
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јун, Инђија,
Чортановци,
Јарковци,
Крчедин,
Марадик, Бешка
фебруар, март,
април, мај, јун,
Инђија,
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Пашић, Ралић , БожићБижић
заједнички
израда круне поводом
родитељски
дана Светог Саве
приредба
за
пролећна
родитеље
приредба
за прослава дана Светог
родитеље
Саве
приредба
за прослава 10 година
родитеље
објекта „Пчелица“
групни
графомоторичке вежбе
родитељски

Банић-Огњановић, ДевићШкорић, Лалић, Зекић
Банић- Огњановић,
Костецки, Лалић

Чортановци, Нови
Сланкамен,
Бешка
јануар, Инђија,
Марадик
март , април,
Инђија, Љуково

Божић Д.

јануар, Крчедин

приредба

осмомартовска

Стаменковић, Татић, Зекић

„Награде и казне“

Татић

спортска олимпијада

Божић Д.

мај, Крчедин

Зекић

јун, Марадик

Петковић- Ћућуз

април, Инђија

портфолио детета и групе

Стефановић-Марковић

мај, Инђија

анализа рада, дечији
портфолио

Лалић

април , Инђија

„Ментална аритметика“

Пашић

јануар, Инђија

Креативна радионица

Ралић

април, Бешка

Божић-Бижић

април, Бешка

Божић-Бижић

март, Бешка

Девић-Шкорић

фебруар, Инђија

Зинаић-Малечић

мај, Инђија

групни
родитељски
заједнички
родитељски
групни
родитељски
групни
родитељски
групни
родитељски
групни
родитељски
заједнички
родитељски
заједнички
родитељски
групни
родитељски
заједнички
родитељски
заједнички
родитељски

презентација „Еко
пројекта“, дечији развој и
напредовање
Пројекат „Семе“, упис у
школу, тестирање, излет

„Ривалство међу
вршњацима“
музичко-спортска
активност „Мама и ја“
креативна радионица
„Рамови за слике“
занимање физијатар,
родитељ гост у архитекта, мед. сестра у
групи
служби хитне медицинске
помоћи
посета

радном месту родитеља

посета

породичном дому
радном месту родитеља
(фризерски салон)
породица девојчице Ј.Б.
поводом Светског дана
породице

посета
гости у групи
заједнички
родитељски
дружење са

Татић
Стаменковић

Зинаић-Малечић,
Стефановић- Марковић
Стефановић-Марковић

април, Нови
Сланкамен
фебруар,
Чортановци
март, Чортановци,
Нови Сланкамен,
Марадик
април, Нови
Сланкамен

мај, јун, Инђија
мај, Инђија

Банић-Огњановић

јун, Инђија

Банић-Огњановић

мај, Инђија

ускршња радионица

Предојевић

март, Јарковци

израда честитики за маме

Татић

март, Нови
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татама
учешће
родитеља
учешће
родитеља
еко-радионица

поводом Дана жена
хуманитарна акција
„Чепом до осмеха“
ускршњи базар

фарбање кућица за птице
возач у ЈКП „Комуналац“
родитељ гост у
у оквиру пројекта
групи
„Екологија“
еко-радионица израда еко-костима
донација
дрво, плочице за објекат
родитеља
заједнички
„Тата, мама, вежбајте са
родитељски
нама“
родитељ гост у
групи
учешће
организација излета
родитеља
учешће
цветна пијаца
родитеља
учешће
свирање хармонике на
родитеља
приредби

Божић Д.

Сланкамен
током године,
Крчедин

Божић Д.

март, Крчедин

Зекић

фебруар, Марадик

Зекић

март, Марадик

Зекић

март, Марадик

Стефановић-Марковић

април, јун

Стефановић-Марковић

фебруар, Инђија

Стефановић-Марковић

фебруар, Инђија

Ралић

април, Бешка

Ралић, Божић-Бижић

мај, Бешка

Ралић

децембар, јун,
Бешка

Сарадња са природном и друштвеном средином
ОБЛИК

САДРЖАЈ

УЧЕСНИК

представа за децу,
позориште ”Нада
театар“ -Рума

„Машта и мим“

Све васпитне групе

представа за децу,
позориште
„Театрило”
- Нови Сад

„Црвенкапа и
Вучко“

Све васпитне групе

представа за децу,
позориште ”Високо
Ц” -Нови Сад

„Јежева кућица“

Све васпитне групе

представа за децу
коју су припремили
васпитачи из
установе

‘’Пепељугина
новогодишња
жеља’’

Све васпитне групе

манифестација

Дани меда

ППГ из ОШ „Душан
Јерковић“ и „Петар
Кочић“

септембар,
Инђија

манифестација
“Сунчана јесен

учествовање на
приредби поводом

Девић -Шкорић

октобар, Инђија

27

ВРЕМЕ-МЕСТО
октобар, Инђија,
Бешка, Крчедин,
Марадик,
Чортановци, Нови
Карловци, Нови
Сланкамен
новембар,
Бешка,Крчедин,
Марадик,Чортанов
ци,Нови Карловци,
Нови Сланкамен
децембар, Инђија,
Бешка, Крчедин,
Марадик,
Чортановци, Нови
Карловци, Нови
Сланкамен
децембар, Инђија,
Бешка, Крчедин,
Марадик,Чортанов
ци,Нови Карловци,
Нови Сланкамен
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живота“

Дана старих

посета

Кући Војновић изложба радова

хуманитарна акција

„Деца-деци“прикупљање
хигијенских пакета

хуманитарна акција

“Чепом до осмеха”

посета

железничкој и
аутобуској станици

посета
посета
посета
посета
посета
посета
посета
посета

полицијској
станици
ветеринарској
станици
фарми коза „Селект
милк“
градској
библиотеци
пошти
терен ФК “Хајдук“,
школица
“Спортић“
продавници кућних
љубимаца
пансиону за кућне
љубимце

Марковић-Стефановић,
Пејић-Станковић, Лалић,
Зинајић-Малечић,
Девић –Шкорић
Вујичић, Петковић,
Зинајић-Маленчић, ПејићСтанковић, Лалић, Девић
– Шкорић, Банић
Све васпитне групе
Петковић, Вујичић,
Пејић-Станковић, Лалић,
Марковић-Стефановић
Марковић-Стефановић
Ралић, Банић
Петковић
Банић
Девић –Шкорић

волонтери Црвеног
крста Инђија
посета
посета

Дому културе

новембар, Инђија
новембар, Бешка,
Инђија
октобар,
Инђија
октобар,
Инђија
октобар,
Инђија

октобар, Инђија

Банић

октобар, Инђија

Божић-Јовановић,
Вујичић,
Стаменковић, Петковић,
Пејић-Станковић, Лалић,
Пашић, ЗинајићМаленчић, Банић

октобар,
Бешка, Инђија,
Чортановци,
Марадик

посета

саобраћајни
полицајци –
безбедност у
саобраћају
одржане три
радионице са
децом: дифузија,
прва помоћ,
безбедност деце
удружењу
пензионера

октобар, новембар,
Инђија

Банић

сеоском
Божић-Јовановић,
домаћинству, њиви,
Стаменковић, Костецки
воћњаку

гости у групи

октобар, Инђија

октобар, Бешка

стоматолошкој
ординацији

ветеринар, пчелар

октобар, Инђија

Божић-Јовановић, Ралић

посета

гост у групи

септембар, Инђија

Петковић
Девић-Шкорић
Божић-Јовановић, Ралић,
Зекић,Божић Д, Каплар,
Петровић, Костецки
Зекић
Петровић
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новембар, Бешка,
Чортановци,
Љуково
октобар,
Инђија
новембар, Инђија
децембар,Бешка,
Марадик,Крчедин,
Нови Сланкамен,
Нови Карловци,
Љуково
октобар,
Марадик
октобар,
Нови Карловци
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посета

КУД “Младост“

Стаменковић

сарадња

КУД “СОКО“

Девић-Шкорић

шетња

по парку, селу

Марковић-Стефановић,
Петровић, Ралић,
Предојевић, Банић

шетња

до пијаце

ликовни конкурс

“Здрава храна“
„Прича дуга о
четири друга“
„Јежева кућица“
„Капетан Џон
Пиплфокс“
„Рођенданска
журка код Плавог
Зеца“
продукти деце
Монтесори групе
„Мото-бајк ИН“
физијатар,
архитекта, мед.
сестра
научно-образовни
парк „Мали
Дунав“,
Радмиловац
„Мама, тата, желим
сестру ил` брата“
градској
библиотеци
библиотеци вртића
башти и њиви
пољопривредној
апотеци
изложба слика:
„Модерна“
раскрсница

позоришна представа

фестивал драмског
стваралаштва деце

изложба
посета
гост у групи

једнодневни излет
ликовни конкурс
посета
посета
посета
посета
изложба
посета

Божић Д, Стаменковић,
Лалић
Марковић-Стефановић,
Ралић, Банић, ПејићСтанковић, Девић –
Шкорић
Вујичић, Петковић

октобар, Крчедин,
Инђија,
Бешка,Чортановци
Октобар,Инђија

све групе у Инђији

април, КЦ

све групе у Инђији

јун, КЦ

Зинаић-Малечић, ПејићМарковић
Зинаић-Малечић

јун, Кућа
Војновића
јун, Инђија

Зинаић-Малечић

мај, Инђија

све групе

јун, Радмиловац

Вујичић, Петковић-Ћућуз

април, мај, Инђија

Вујичић, Петковић-Ћућуз

април, Инђија

Петковић-Ћућуз
Петковић-Ћућуз

април, Инђија
април, Инђија

Петковић-Ћућуз

април, Инђија

Вујичић, Петковић-Ћућуз,
Девић-Шкорић
Банић-Огњановић

март, април, Кућа
Војновића
фебруар, Инђија
фебруар, Инђија
мај, Чортановци ,
мај, Бешка

посета

железничкој
станици

Банић-Огњановић,
Стаменковић, Ралић

посета

расаднику
„Ковачевић“

Банић-Огњановић

посета

пијаци

посета

цвећари
продавница здраве
хране

посета

октобар,
Чортановци
октобар, Инђија
октобар, Бешка,
Инђија, Нови
Карловци,
Јарковци

Банић-Огњановић,
Петковић-Ћућуз, Лалић,
Ралић
Петковић-Ћућуз
Петковић-Ћућуз
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април, Инђија
април, Инђија
мај, Бешка
април, Инђија
мај, Инђија
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спортска олимпијада
посета
посета
посета
учешће на јавној
„логорској ватри“
смотра драмског
ставаралаштва
предшколске деце
фестивал драмског
стваралаштва
предшколске деце
посета
сарадња са куд-ом
сарадња са месном
заједницом
посета
јавна манифестација
посета
4. луткарски
фестивал
фестивал драмског
стваралаштва
предшколске деце
посета
посета
посета
гост у групи
гост у групи
позоришна представа
посета
посета
гост у групи
гости у групи
посета
посета
посета
донација
посета
посета

спортске
активности
пошти
фризерском салону
стоматолошкој
ординацији
сеоска слава
„Ђурђевдан“
сценска игра:
„Рођенданска
журка код Плавог
Зеца“
сценска игра:
„Рођенданска
журка код Плавог
Зеца“
сеоском
домаћинству
уступање ношњи за
приредбу деце
уступање озвучења
за приредбу
удружења жена
Крчедин
маскембал
ливади
представа:
„Капетан Џон
Пиплфокс“
представа:
„Капетан Џон
Пиплфокс“
Етно кући
стоматолошкој
ординацији
библиотеци
зубарка и сестра
удружење жена
„Вилин салаш“
„Стидљива аждаја“
језеро
Општина Инђија
професор гимназије
КУД „Калина“
Црвеном крсту
СШ „Др. Ђорђе
Натошевић“
занатским радњама
компанија
„Каприоло“ и
продавница „Мотобајк Ин“
гвожђари
месари

Банић-Огњановић

април, Сунце

Банић-Огњановић
Банић-Огњановић

јун, Инђија
јун, Инђија
април,
Чортановци

Стаменковић
Стаменковић

мај, Чортановци

Стаменковић

мај, Шид

Стаменковић

јун, Инђија

Предојевић

април, Јарковци

Татић
Татић

април, Нови
Сланкамен
април, Нови
Сланкамен

Божић Д.

јануар, Крчедин

Божић Д.
Божић Д.

април, Крчедин
мај, Крчедин

Божић Д.

мај, Ириг

Божић Д.

јун, КЦ

Зекић

април, Марадик

Зекић

јун, Марадик

Зекић
Зекић

јануар, Марадик
фебруар, Марадик

Зекић

март, Марадик

Зекић
Зекић
Стефановић-Марковић
Стефановић-Марковић
Стефановић-Марковић
Стефановић-Марковић

март, Марадик
јун, Марадик
јануар, Инђија
фебруар, Инђија
мај, Инђија
мај, Инђија

Стефановић-Марковић

мај, Инђија

Стефановић-Марковић

мај, Инђија

Пашић

јун, Инђија

Божић-Бижић
Божић-Бижић

мај, Бешка
мај, Бешка
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јавна манифестација

„Краљевске
крунице“

Девић-Шкорић, Лалић,
Банић-Огњановић

јануар, Инђија

међународни етно
фестивал
предшколских
установа

„Народна
традиција“

Девић-Шкорић

мај, Сремска
Митровица

Сарадња са школом
ОБЛИК

САДРЖАЈ
присуствовање приредби и
изложба дечијих радова у
холу школе

УЧЕСНИК

акција уређења
школског
дворишта

ученици и деца из вртића

Предојевић

септембар,
Јарковци

акције у школи
поводом дечије
недеље

маскембал, спортске
дечије игре,цртамо кредом

Пејић-Станковић, ЗинаићМалечић, Лалић, Банић,
Петковић, Вујичић, Божић
Д., Костецки, Предојевић

октобар,
Инђија,Крчедин,
Љуково,
Јарковци

акција у
објекту
поводом дечије
недеље

ученици из школе и деца
вртића-цртамо кредом

Петровић

октобар,
Нови Карловци

Стефановић-Марковић

октобар, Инђија

Девић-Шкорић

октобар, Инђија

Петковић, Вујичић,
Костецки

октобар,
Инђија, Љуково

Петковић, Вујичић

октобар, Инђија

Банић

Октобар, Инђија

дан школе

атлетски
вишебој
фолклор и
традиција
представа за
прваке
изложба
кућних
љубимаца
посета
посета

заједничке активности са
наставником физичког и
ученицима vi разреда
заједничке активности и
изложба са учитељицом и
ученицима i разреда
присуство на приредби
поводом пријема првака
у школском дворишту
ученице С.Б. припремила
литерални састав са темом:
„Мој кућни љубимац“
ученицима на часу и
разговор са учитељицом

Пејић-Станковић, ЗинаићМалечић, , Лалић,Банић

Стаменковић

посета

часу музичког васпитања

Божић Д.

посета

професорка биологије,
тема: “Чувари природе“

Стаменковић

посета

учитељица и ученици
првог разреда

Пашић, Каплар

посета

професора и ученика СШ
“Ђ.Н.“- фризери

Стефановић-Марковић

посета

сајам науке у холу школе

Петковић, Костандиновић

новогодишњи
базар

продајна изложба дечијих
радова у холу школе

Пејић-Станковић, ЗинаићМалечић, Девић-Шкорић,
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ВРЕМЕ-МЕСТО
септембар,
Инђија

октобар,
Чортановци
октобар,
Крчедин
новембар,
Чортановци
новембар,
Инђија,Нови
Сланкамен
новембар,
Инђија
децембар,
Инђија
децембар
Инђија
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Пашић, Петковић, Вујићић
новогодишња
приредба

ученици и деца из вртића

Предојевић

сарадња са
школом

коришћење фискултурне
сале

Стефановић-Марковић,
Зекић, Стаменковић

тестирање деце

све групе

април, мај

сценска игра:
„Рођенданска журка код
Плавог зеца“

Стаменковић

април,
Чортановци

заједничко учешће

Стаменковић, Предојевић,
Божић Д., Зекић

јануар,
Чортановци ,
Јарковци,
Крчедин

час физичког васпитања

Татић

април, Нови
Сланкамен

припрема чаја

Татић

април, Нови
Сланкамен

ускршњи базар

Божић Д.

април, Крчедин

упознавање и дружење са
педагогом

Зекић, Петковић-Ћућуз

јануар, Марадик
март, Инђија

прослава дана школе

Зекић

март, Марадик

Зекић

јун, Марадик

Ралић, Божић-Бижић

мај, Бешка

Зекић

јун, Марадик

Зекић, Петковић – Ћућуз,
Пашић, Вујчић, Костецки,
Девић-Шкорић

јун, Марадик ,
Инђија

Петковић-Ћућуз, Вујчић

мај, Инђија

Стефановић-Марковић,
Пашић

јун, Инђија

Пашић

мај, Инђија

сарадња са
стручном
службом школе
наступ за децу
нижих разреда
ош
светосавска
приредба
сардања са
наставником
физичког
сарадња са
куварицом
заједничко
учешће
посета педагога
групи
заједничко
учешће
посета школи
посета школи
заједничко
учешће
посета
школском часу
заједничко
учешће
заједничко
учешће
сарадња са
стручном
службом ош

обилазак фис. сале,
учионица, упознавање са
директором и куварицама
обилазак школске зграде и
разговор са педагогом
спортски дан са ученицима
1. разреда
упознавање са учитељицом
позоришна представа
„Сунце и месец“
позоришна представа
„Аудиција“
транзиција деце са
тешкоћама у развоју

децембар,
Јарковци
током године,
Инђија,
Марадик,
Чортановци

Презентовани радови ван установе
НАЗИВ РАДА, ПРЕЗЕНТАТОРИ
Тања Божић, Марина Барањ: “С
Пинокиом до нових сазнања“

НАЗИВ СКУПА, ВРЕМЕ, МЕСТО
Стручни скуп васпитача и мед. сестара-васпитача,
07.10.2017, Врдник, тема скупа: ”Зашто су бајке
важне за децу”
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Наташа Банић Огњановић,
Олгица Башић Голе: “Зимске
чаролије у бајкама“

Стручни скуп васпитача и мед. сестара-васпитача,
07.10.2017, Врдник, тема скупа: ”Зашто су бајке
важне за децу”

4. Извештај о реализацији различитих програма и облика рада
4.1. Прилагођени Монтесори програм
Васпитачи: Ивана Калеб-Мишковић, Ана Кљаић
У радној 2017/18. години Монтесори групу је похађало 29-оро деце међу којима
је и дете са сметњама у развоју. Деца су углавом старијег узраста. У току ове радне
године реализоване су различите активности, а све у складу са Основама програма и
„Монтесори педагогијом“, као и активности на немачком језику. Остварена је врло
добра сарадња са родитељима који су често били у групи као реализатори, али и
евалуатори. На нивоу групе оформљени су мали тимови за које су се родитељи сами
опредељивали, па су тако израђивали материјале неопходне за рад, поправљали играчке
и сл. Поред уобичајених начина информисања родитеља о раду групе, уведени су и
флајери путем којих су родитељи информисани. Васпитачи Монтесори групе су
одржавали презентације о раду и у другим групама. У току радне године реализована
су два пројекта „Свет диносауруса“ и „Биљке“. Деца и васпитачи су учествовали на
манифестацији „Ал је леп овај свет“ у Новом Саду са кореографијом „Петар
Пан“.Такође је реализована и креативно-луткарска радионица „Лутка из кутка“,
једанпут недељно. Било је укључено 15-оро деце из групе, реализовано је 20 радионица.
Са представом „Јежева кућица“ учествовали су на луткарском фестивалу у Иригу.
Васпитачи су организовали изложбу дечијих радова у кући Војновића, продукти су
настали из радионица „Ми смо земљани“, „Уметност у дечијем свету“ „Лутка из кутка“.
4.2. Развијање комуникативних способности на нематерњем језику-енглеском и
немачком
Коoрдинатор: Неда Аврамов Ђилас
У радној 2017/2018. години програм је реализован у 10 васпитних група – 3
припремне и 7 које реализују програм рада са децом од 3 године до укључивања у
припремни предшколски програм. Укупно је обухваћено програмом око 270 деце.
Програм је реализован динамиком 1 до 5 пута недељно у трајању од 15 до 20 минута, у
зависности од развојних могућности и интересовања деце. Песмама, покретним играма
и разбрајалицама на енглеском или немачком језику васпитачи су подстакли дечије
интересовање за учење страног језика. Деца су стицала нова искуства, богатила речник
и упознавала се са садржајима културе енглеског/немачког говорног подручја.
Родитељи су о програму информисани путем родитељских састанака, индивидуалних
разговора, паноа за родитеље и групних приредби и свечаности.
Начин организације остваривања програма:
рб.

Објекат
Место

Назив
програма

Реализатори

33

Број
деце

Временски
период
реализације,
динамика
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енглески

Ана Вивод

29+10

2.

Инђија,Невен Средња и
мешовита
Инђија, Сунце-монтесори

немачки

Ивана К.Мишковић

29

3.

Инђија, Невен старија

енглески

Данијела Ж.Ђурић

30

4.

Инђија, ОШ „Д.
Јерковић“ ППГ
Бешка, Маслачак
ППГ

енглески

Драгана Зинаић

24

немачки

Тања Божић

24

6.

Бешка, Маслачак Старија

енглески

Марина Барањ

30

7.

Инђија, Сунце старија

немачки

Ивана Лукић

29

8.

Марадик, Бамби
ППГ

енглески

Сандра Зекић

16

9.

Бешка Маслачак

енглески

Милена
Ралић

22

10.

Инђија, Сунце, средња

енглески

Наташа
Лајбеншпергер

25

1.

5.

ППГ

Од октобра
1x недељно
Од октобра
2x недељно
Два пута
недељно
Од октобра
3x недељно
Крајем
септембра
2x недељно
Од
децембра, 1x
недељно
Од новембра
2-3xнедељно
Од
септембра 12x недељно
Од
септембра 12x недељно
Од октобра
1x недељно

4.3. Читаоница – причаоница
У овој радној години одржано је у првом полугодишту 15 дружења, у другом
полугодишту 26, укупно 41 дружење у четири објекта ван седишта наше установе и то
у Љукову, Новим Карловцима у објекту „Сунцокрет“, Новом Сланкамену у објекту
„Пчелица“ и у ОШ Др Ђорђе Натошевић. Можемо рећи да је програм прошло 119-оро
деце узраста од 3-5,5 година. Присуствовало је и 10 родитеља. Од укупно наведеног
броја присутне деце свега је 10 деце која не похађају предшколску установу али су и
они будући чланови наше установе с обзиром да су их родитељи уписали у нашу
установу. Сам рад се одвијао по устаљеном и договореном распореду, наиме васпитачи
су се определили за објекте у којима ће реализовати програм.
р
б

Објекат
место

1.

Љуково

2.

„Мала
школа“
Објекат
“Пчелица“
Н.
Сланкамен

Теме...
Циљ: Увођење детета
у свет књиге,
неговање читалачких
навика код деце и
одраслих
Обрада бајки, прича,
басни, представа за
децу, проигравање
приче ЈВГГ, ВКИК
Обрада бајки, прича
басни, проигравање
приче ЈВГГ

Реализатори

Број
деце

Време
одржавања
програма

Укупан
број
радион
ица

М. Костецки,
васпитач у групи
Т. Вученовић,
реализатор
А. Д. Першић,
Ж. Ковач,
васпитачи у
групи
М. А. Живковић,

15-20
8 деце
са
мајкама
10-15

Од октобра
до маја
2 пута
месечно 2ч
Од октобра
до маја

8
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2 пута
месечно 2ч
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3.

4.

5.

ОШ “Др
Ђорђе
Натошевић“
Н.
Сланкамен
Објекат
“Сунцокрет“
Нови
Карловци

Обрада бајки, прича,
басни, посета
библиотеци,
проигравање приче
ЈВГГ, ВКИК
Обрада бајки, прича
басни, проигравање
приче ЈВГГ

Објекат
“Сунцокрет“
припремна
мешовита
група

Обрада бајки, прича
басни, проигравање
приче ЈВГГ, ВКИК

реализатор
Б.Татић,
васпитач у групи
Н.Б.Огњановић,
реализатор
Љ. Малетић,
А. Дуброја,
васпитачи у
групи
Н.
Лајбеншпергер,
реализатор
С. Петровић,
васпитач у групи
Љ. Малетић
реализатор

29

Од октобра
до маја
2 пута
месечно 2ч

6

25
2 деце
са
мајкама

Од октобра
до маја
2 пута
месечно 2ч

10

30

Од октобра
до маја
2 пута
месечно 2ч

10

Координатор „Читаонице-причаонице“ библиотекар Бранка Мандић вршила је
одабир књига за децу за „Путујућу библиотеку“ водећи рачуна о дечијим жељама и
интересовањима, пажљиво водила разговор са родитељима, предлажући им литературу,
обрађивала са родитељима теме као што су „Зашто је важно читати деци“, „Читалачке
навике“, „Како и на који начин читати деци“... Родитељи су позајмљивали књиге из
библиотеке, читали и уредно враћали у сарадњи са васпитачима из групе.
За следећу школску годину планирамо рад у Чортановцима. Отежавајуће
околности су превоз до села у којима реализујемо Читаоницу причаоницу.
4.4. Школа спорта
У радној 2017/2018. години наставила је са радом школица спорта у Марадику
од октобра месеца. Програм је намењен деци од пет година која су обухваћена
предшколским програмом и која нису. Укупно у првом полугодишту је реализовано 9
окупљања-радионица. Сама организација рада је била турнирског типа, кроз утакмице
смо учили о фер плеју, навијању, лепом понашању на спортским манифестацијама,
правила игре кошарке и фудбала, учење игре ова два спорта.
Школицу смо промовисали преко медија, флајера, плаката и усменим путем по
селу. Програм је реализовао стручни сарадник за физичко васпитање-Бранко Поповић
и васпитачи Сандра Зекић и Слађана Вуковић. Динамика одржавања је један пут
недељно, програм је бесплатан за родитеље. Место одржавања је фискултурна сала
Основне школе “Бранко Радичевић“ у Марадику, време одржавања је сваки петак у
месецу, у времену од 11-12 часова. Остварили смо добру сарадњу са директором
школе који нам је омогућио извођење школице у фискултурној сали. Програм рада
школице спорта је занимљив и хтели смо да у деци пробудимо пријатне емоције и то
смо остварили кроз утакмице турнирског типа. Месец дана смо организовали утакмице
у фудбалу, други месец у кошарци. Деца су показала таленат у једном и у другом
спорту, показала су одушевљење сваки пут кад дођемо, а позитивне су реакције и
родитеља. Школицом спорта је било обухваћено 30 деце.
Школица спорта у Марадику наставила је са радом и у другом полугодишту. У
другом полугодишту се организовао и рад спортске школице у насељеном месту
35
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Крчедин, а у рад били су укључени и други чланови тима –Ћосовић Анђелка.
Школица спорта и у Марадику и Крчедину је радила само до краја фебруара, прекидом
рада сарадника за физичко, школица је престала са радом.
Назив
програма
Школа спорта

Објекат Место

Реализатори

Корисници

Трајање

БАМБИ

Марадик

ОШ
„22.
јул“

Крчедин

Бранко Поповићкоординатор
Зекић Сандра
Вуковић Слађана
Ћосовић Анђелка

деца узраста од
три године до
поласка у школу
која не похађају
установу и која
похађају установу
- око 30 деце

1 x недељно
у трајању од
30 минута сваког петка
у месецу у
Марадику,
сваког
понедељка у
Крчедину.

5. Извештај о реализацији малих пројеката у предшколској установи
5.1. Мали пројекти као стратегија имплементације стручног усавршавања
5.1.1. Мали пројекат „Жирафе великог срца“ је реализован:
 у мешовитој групи у Крчедину објекат „Цврчак“, васпитач Тодорчевић
Милица, Ћосовић Анђелка
 у мешовитој групи у Новом Сланкамену објекат “Пчелица“, васпитачи Ана Д.
Першић и Пујин Јасна
 у ППГ у ОШ “Јован Поповић“ - васпитач Петковић Бранкицa
 у ППГ у ОШ “Петар Кочић“- васпитачи Сања Стефановић, Снежана Марковић
Праћење реализације малог пројекта је показало да деца радо учествују у
понуђеним активностима, слободно износе своја мишљења, доживљаје, осећања,
постављају питања и пажљиво слушају једни друге. Васпитачи су међусобно
размењивали идеје и учествовали у заједничком развијању пројекта. Родитељи су
информисани о пројекту путем родитељских састанака и кутка за родитеље на коме су,
поред описа самог пројекта и његових циљева, редовно излагани дечији продукти,
искази и фотографије.
5.1.2. Мали пројекат „Помози ми да урадим сам“ реализовали су васпитачи Ана
Кљајић (координатор), Ивана Калеб Мишковић, Ивана Рончевић, Слађана Вуковић,
Милица Вукмировић, Слађана Добријевић, Милица Иконић, у објекту „Сунце“, у
објекту „Невен“ у Инђији - Никић Вера, Весић Драгана, Жугић Ђурић Данијела и
Сурла Тина, и у објекту „Маслачак“ Војновић Радослава и Момировић Маја. Циљеви
малог пројекта су били узајмна подршка, сарадња и размена идеја васпитача у примени
методологије и филозофије програма Марије Монтесори. Васпитачи који примењују
Монтесори програм и елементе Монтесори програма били су креативни у
осмишљавању активности којима се подстиче развој деце и ове идеје су међусобно
размењивали на састанцима тима.
5.1.3. Мали пројекат „Сензо-перцептивне активности деце раног узраста“
реализован је у 1 јасленој групи објекта „Сунце“ медицинске сестре – васпитачи:
Гордана Јовић, Слађана Здравковић. Пројекат има за циљ прилагођавање средине за
учење развојним потребама деце и активније укључивање родитеља у васпитно36
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образовни рад. Реализација малог пројекта је почела у адаптацији, кроз сарадњу са
родитељима у изради материјала за подстицање чулне осетљивости (музичке и
тактилне играчке) и организовање креативних радионица током боравка родитеља у
групи.
5.1.4. Мали пројекат „Уметност у дечијем вртићу“ реализован је у старијој васпитној
групи у објекту „Невен“ – васпитачи Милка Мрвић, Драгана Попадић и у објекту
„Сунце“ васпитачи Ана Кљајић и Ивана Калеб Мишковић. Циљ пројекта је био:
развијање дечије креативности и маште кроз упознавање дела ликовне уметности, да се
обогате дечији цртежи детаљима и новим мотивима, развију дечија интересовања и
деца подстичу да смелије и слободније описују доживљаје. Током реализације пројекта,
васпитачи су укључили и родитеље, организовали изложбу и омогућили родитељима да
уживају у дечијим радовима.
5.1.5. Мали пројекат “Ми смо земљани“ реализован је у ППГ при ОШ “Јован
Поповић“ - васпитач Бранкица Петковић и у објекту „Сунце“ у Монтесори групи –
васпитачи Ана Кљајић и Ивана Калеб-Мишковић. Циљ пројекта је био . развијање
еколошке свести као аспекта развоја личности детета у целини. Деца сазнају вредности
и значај односа човека према природи, свету, дому, месту, улици и развијају
одговорност за чување природе. Родитељи су такође били укључени у рад групе,
доношењем материјала, разних слика, заједничкој изради макете куће са децом.
5.2. Мали пројекти у посебним областима васпитно-образовног рада
5.2.1. Сценско – драмска и луткарска радионица. Луткарску радионицу „Лутка из
кутка“ реализовали су васпитачи Ивана Калеб - Мишковић, Прибић Ана, Бркић Рада и
Сурла Ана, са децом старијег узраста у објекту „Сунце“ у Инђији. Деца учесници
луткарске радионице и васпитачи наступили су са представом „Јежева кућица“ пред
другарима из објекта „Сунце“, пред децом и родитељима на манифестацији поводом
обележавања Светског дана породице, као и на 4. луткарском фестивалу у Иригу и
Фестивалу
драмског
стваралаштву
предшколске
деце
у
КЦ
Инђија.
Луткарску радионицу су такође реализовали васпитачи Милица Тодорчевић и Божић
Дејана са децом припремне предшколске групе при ОШ “22. јул“ у Крчедину. Деца и
васпитачи из Крчедина су такође са луткарском представом „Капетан Џон Пиплфокс“
наступили на 4. луткарском фестивалу у Иригу, као и на Фестивалу драмског
стваралаштва предшколске деце у КЦ Инђија. У објекту „Ђурђевак“ у Чортановцима су
реализоване сценско- драмске радионице “Рођенданска журка код плавог зеца“ у две
васпитне групе - васпитачи Крнета Светлана и Стаменковић Сања. Са истоименом
представом наступили су у Шиду на Ревији драмског стваралаштва деце предшколских
установа Срема, на фестивалу у КЦ Инђија, као и на локалним манифестацијама у
месту.
5.2.2. Музичко - ритмичка радионица је мали пројекат који реализују васпитачи који
имају посебно развијене компетенције и афинитете у области музичког изражавања.
Пројекат су реализовали васпитачи Драгана Попадић-Хемон и Милка Мрвић у објекту
„Невен“. Пројекат је реализован једанпут недељно са децом из три васпитне групе.
Деца су се самостално укључивала и њихов број у групи је био око двадесетак.
Родитељи су о радионици информисани путем усмених обавештења и информација на
кутку за родитеље. Васпитачи и деца су презентовали свој рад на манифестацији “У
стиху и у песми“ - Ршумови дани у Културном центру у октобру, у Дечијој недељи, на
приредби “Дечије чудесно путовање“ (Дани установе у априлу). На манифестацији
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поводом обележавања Светског дана породице, 14.05. у Културном центру, наступили
су деца и васпитачи средње васпитне групе Печиљ-Вивод.
У објекту „Сунце“ васпитач Ивана Рапић је реализовала пројекат у осам
васпитних група и у једној групи у ОШ “Душан Јерковић“. Музичке активности у
средњој групи 1 су реализоване свакодневно, како би се деца упознала и усвојила
мелодије и текстове песама. Сва деца из објекта „Сунце“ имала су прилику да се кроз
једно гостовање, упознају са гитаром као инструментом и квалитетним музичким
садржајима за децу. Презентован је рад у оквиру концерта поводом обележавања 70
година КУД „Соко“, затим у оквиру приредбе поводом Дана планете Земље у објекту
“Сунце“, као и на завршној приредби за родитеље.
У објекту „Пчелица“ у Новом Сланкамену пројекат музичко-ритмичка
радионица су у старијој васпитној групи реализовали васпитачи Пујин Јасна и
Драженовић-Першић Ана. Теме и садржаји пројекта су били упознавање деце са
музичким инструментима, могућност тела као инструмента изражавања покретом,
музичка меморија, индивидуално и групно певање, правилно извођење музичкоритмичких структура. Васпитачи и деца су презентовали свој рад на приреди за 8. Март
и приредби у Дому културе поводом Дана установе.
У ППГ у ОШ “Душан Јерковић“ пројекат је реализовала васпитач Милица
Лалић. Презентовали су свој рад на јесењој и пролећној приредби, у оквиру приредбе
поводом Дана планете Земље у објекту “Сунце“ и на завршној приредби.
5.2.3. Креативне и едукативне еко-радионице су реализовали васпитачи у 16
васпитних група и то:
- Милица Тодорчевић, Ћосовић Анђелка и Божић Дејана у мешовитој групи и ПП
групи у Крчедину;
- Све васпитне групе у објекту „Маслачак“;
- Милица Лалић у ПП групи при ОШ “Душан Јерковић“ у Инђији;
- Прибић Ана, Бркић Рада, Маја Костандиновић у две васпитне групе из објекта
„Сунце“;
- Љиља Манић, Зекић Сандра, Ђорђијевић Весна, на нивоу објекта „Бамби“ у две
васпитне групе;
- Петковић Бранкица и Наташа Ћућуз у ППГ при ОШ „Јован Поповић“ у Инђији;
- Ковач Жаклина и Менђан Аленка у мешовитој групи у објекту „Пчелица“ у Новом
Сланкамену;
Неке од активности које су васпитачи реализовали са децом су: обележавање
Дана планете Земље, осликавање дворишног зида, озелењавање дворишта објекта,
обрада прича са еколошким садржајем, посете башти, пластенику, воћњаку, израда
различитих предмета од рециклажног материјала и амбалаже. Родитељи су доносили
потребан материјал за рад и били непосредни учесници појединих активности заједно
са децом и васпитачима. Организоване су креативне радионице за децу и родитеље где
су израђивали „Кућице за кућног љубимца“, “Хранилице за птице“, “Еколошку јелку“,
“Еко-дрво“. Такође је организовао заједничко дружење васпитача, деце и родитеља у
дворишту - “Еко-чајанка“. Организована је хуманитарна акција „Чеп за хендикеп“ у
којој су учествовале све васпитне групе из Установе. Такође је организован продајни
Новогодишњи Еко-базар, шетња кроз место са еколошким картицама, Цветна пијаца у
парку (продаја садница цвећа које су деца и васпитачи садили,неговали).
5.2.4. Фолклор – традиција је мали пројекат који су реализовали васпитачи Девић
Светлана и Мирјана Шкорићу у ПП групи при ОШ “Петар Кочић“. Циљеви пројекта су:
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очување народних обичаја, националне културе и фолклора (садржаји: здравице,
благослови, бећарци, народне игре и песме, обичаји). Васпитачи и деца су презентовали
свој рад на манифестацији обележавања Дана старих „Златна јесен живота“ са сплетом
игара из Срема и на Међународном фестивалу фолклора у Сремској Митровици.
Родитељи су били укључени у изради ношњи, били су гости у групи, доносили
реквизите, организовали снимање...Такође је остварена сарадња са КУД „Соко“ из
Инђије и учитељицом из школе – посета Етно кутку.
5.2.5. Физичке активности у ВОР-у је мали пројекат који је реализовала васпитач
Ивана Рапић у у објекту „Сунце“. Циљ активности је даље неговање и развијање
основних облика кретања: ходање и трчање , богаћење моторичких активности кроз
различите облике кретања : скакање, провлачење, пењањење, пузање и сл, развијање
спретности, брзине, окретности, јачање самопоуздања деце, јачање самодисциплине
кроз поштовање правила игре, стварање навика свакодневног бављења физичким
активностима. Реализовано је 27 радионица, једном до два пута месечно.

6. Извештај о реализацији програма заштите деце од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
ОБЛИК
информисање и
упознавање

информисање и
упознавање –
општи
родитељски
састанци

групни
родитељски
састанак
информисање

кутак за
родитеље

САДРЖАЈ
Програм ПУ за
заштиту деце од
насиља, чланови
тима за заштиту
деце,
одговорности и
процедуре
Правилник о
понашању
запослених и
родитеља,
Правилник о
мерама, начину и
поступку заштите
и безбедности
деце у установи
посебни протокол
о заштити деце од
насиља, програм
заштите деце у
ПУ
чланови тима за
заштиту деце од
насиља и контат
телефон
текстови и
илустрације о
дечјим правима,
текстови о
васпитању, о
вршњачком

НОСИЛАЦ
директор, психолог

УЧЕСНИЦИ
чланови ВО
већа, савет
родитеља,
управни одбор

ВРЕМЕ
септембар

директор, помоћник
директора, главни
васпитачи

родитељи

сви
објекти,
септембар

медицинске сестре,
васпитачи

родитељи

сви
објекти,
септембар

медицинске сестре,
васпитачи

родитељи

сви
објекти,
септембар

медицинске сестре,
васпитачи

родитељи

сви
објекти,
током
године
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групни
родитељски
састанак
игре улога

насиљу,
облицима насиља,
савети из
приручника
„Безбедно дете“,
изјаве деце и
родитеља
„Безбедно дете“ – Девић-Шкорић, Божићпревенција
Барањ, Ралић, Костецки
насиља
„Безбедно дете“
Девић-Шкорић, БожићБарањ, Ралић, Костецки

психоедукативни
превентивни
програми

„Чувари осмеха“

психоедукативни
превентивни
програми

„Развој
самопоштовања“

психоедукативни
превентивни
програми

„Од осећања до
сазнања“

психоедукативни
превентивни
програми

„Ненасилна
комуникација“

дружење са
очевима

спортскорекреативне
активности

Банић Огњановић,
Пејић, Стаменковић,
Девић-Шкорић, Лалић,
Петковић-Ћућуз,
Костецки , Д. Божић,
Татић, Попадић-Мрвић
Зекић, Петровић, Банић
Огњановић, ПејићСтанковић, БожићЈовановић-Бижић,
Девић-Шкорић,
Лалић,Татић , ЗинаићМалечић, МалетићДуброја, Јоргановић Јајић, Механџић Барањ, МанићЂорђијевић,
Тодорчевић-Ћосовић,
Пујин-Першић,
Јоргановић - Јајић,
ЛајбеншпергерРадовановић
Лалић, Ралић, Божић
Дејана, Пашић,
Стаменковић, ДевићШкорић, Божић –
Бижић, Зекић, Вујчић,
Овука- Лукић, БараћБрдар, ВојновићМомировић,
ЛајбеншпергерРадовановић
Стефановић –
Марковић, ЗинаићМалечић, ПујинПершић, Тодорчевић Ћосовић
Каплар, СтефановићМарковић, БожићБижић, ВојновићМомировић,
Дуброја-Малетић,
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родитељи

децембар

деца
припремних
група
деца и
родитељи

децембар

деца и
родитељи

током
године

деца и
родитељи

током
године

деца и
родитељи

током
године

деца и
родитељи

октобар,
фебруар,
март,
април, мај

током
године
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дружење са
очевима

турнир у
друштвеним
играма

сарадња са
центром за
социјални рад
вођење
документације

размена
информација о
деци и породици
евиденција о
појавама насиља
у установи
оснаживање
родитељских
компетенција
„Подршка развоју
деце узраста до 3
године“
„Родно засновано
насиље из угла
деце и одрраслих
који су
преживели
трауму“
заједничке
активности деце и
родитеља са
васпитачима
(музичке,
ликовне, драмске,
спортске),
породично
фотографисање,
луткарска
представа и
едукативно
предавање за
родитеље
израда зида
породичних
фотографија

индивидуални
разговори
едукација
родитеља
обука за
васпитаче и мед.
сестре

промотивне
акције обележавање
Светског дана
породице

дружење са
родитељима
поводом
Светског дана
породице

Божић Д.
Девић-Шкорић, КалебМишковић- Кљаић,
Овука-Лукић,
ВукмировићСтевановић, АјбекЖивковић – Сурла,
Пујин- ДраженовићПершић
стручни тим, тим за
заштиту деце од насиља

деца и
родитељи

октобар,
децембар,
јун

током
године

психолог, педагог

педагог,
психолог,
директор
чланови тима,
васпитачи и
мед. сестре
родитељи

психолог, логопед

родитељи

март

чланови тима за
заштиту деце

васпитачи, мед.
сестре

новембар

тим објекта „Сунце“

родитељи,
деца,
васпитачи

15. мај
2018.

Сурла – Жугић-Ђурић

деца,
родитељи,
васпитачи

15. мај
2018.

тим за заштиту деце

током
године
током
године

7. Извештај о реализацији инклузивног програма рада
Наш вртић је отворен и доступан за сву децу, било да имају или не развојне
тешкоће, са циљем да похађају најближи вртић да уче и да се друже са својим
вршњацима.
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У складу са циљевима програма формирана је мрежа инклузивних група у које
су укључена деца са сметњама у развоју (23 васпитне групе, 32 детета) и тимови
подршке за свако дете које су чинили васпитачи, стручни сарадници и родитељи.
Васпитачи су додатно оспособљени за рад са децом са тешкоћама у развоју, обучени
да препознају очуване способности детета, да развију програме за њихово активирање
и да приђу сваком детету као засебној личности. Акценат је стављен на стварање
пријатне атмосфере у инклузивним групама и подстицање сарадње и комуникације
међу децом, као и остваривање партнерских односа са родитељима.
Тешкоће у реализацији инклузивног програма биле су велики број инклузивних
група и њихова просторна удаљеност, што ствара препреку континуираном праћењу
напретка детета, велики број деце у инклузивним групама, надостатак сарадње и
подршке од стране родитеља поједине деце.
МЕСТО
Лане,Инђија
Лане,Инђија
О.Ш.Ј.Поповић-Инђија
О.Ш.Д:Јерковић-Инђија
О.Ш.Д.јерковић-Инђија
Бамби,Марадик
Малсачак,Бешка
ОШ.Д.Јерковић-Јарковци
ОШ.Ђ.Натошевић-Н.Сланка
ОШ:22 јули.Крчедин
Сунце,Инђија
Сунце,Инђија
Невен,Инђија
Невен,Инђија
Невен,Инђија
Невен,Инђија
Сунце,Инђија
Сунце,Инђија
Сунце,Инђија
Пчелица,Н.сланкамен
Укупн број

МРЕЖА ИНКЛУЗИВНИХ ГРУПА
ГРУПА
Припремна,целодневна
Припремна полудневна
Припремна,полудневна
Припремна, полудневна
Припремна ,целодневна
Припремна,полудневна
Припремна,целодневна
Припремна,полудневна
Припремна,полудневна
Припремна,полудневна
Најстарија 3 групе
Средња
Најстарија
Млађа
Мешовита
Јаслице
Млађа 2 групе
Јаслице
Средња
Мешовита
23 групе

БРОЈ ДЕЦЕ
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
3
1
1
2
1
2
3
2
1
1
32

8. Извештај о реализацији основа програма превентивне здравстевене
заштите
Превентивна здравствена заштита деце предшколског узраста која се остварује у
ПУ “Бoшко Буха“ базира се на Закону о основама система образовања и васпитања,
Правилнику о превентивно-здравственој заштити и Упутству за спровођење
превентивне-здравствене заштите донетом од стране Министарства здравља РС. План
и програм рада Превентивне здравствене заштите остварују Сарадници за негу и
превентивну здравствену заштиту Милица Сушић, Светлана Бокић, Снежана Баша и
Марија Поповић.
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ОБЛИК

Здравственоваспитни рад са
децом

Антропометриска
мерења

САДРЖАЈ
- Здравље као појам( унапређење
здравља)
- Лична хигијена
- Општа хигијена (очување околине
- Здравс.васпитни рад током
антропометријских мерења
- Чувамо наше здравље
- Занимање медицинска сестра
- „Mоје тело“
- Хигијена уста и зуба
- Опасност од повређивања и безбедно
понашање у саобраћају
- Игра може бити опасна
- Љубав и врсте љубави
- Рађање,раст,развој и старење
- Лековито биље
- Пчеле-мед као храна и лек
- Значај воде и ваздуха
- Болести се могу пренети,али и
спречити
- Штетне материје за здравље
- „Пирамида исхране-здравља“
- „Здрава храна“
- Значај игара и физичке активности на
унапређењу здравља
- Опште лепо понашање,дружење и
толеранција
- Пут ваздуха и воде кроз људско тело
- Значај земљишта за живи свет и
човека
- Праћење раста и развоја деце

НОСИОЦ

Сарад.за негу
и ПЗЗ

Сарад.за негу
и ПЗЗ
Сарад.за негу
и ПЗЗ

Указивање прве
помоћи

- Пружање прве помоћи деци и
запосленима приликом промене
здравственог стања или повређивања

Праћење
здравственохигијенског стања
деце

- Преглед хигијенског стања код деце.
- Дневна контрола здравственог стања

Сарадник за
негу и ПЗЗ

Здравствена нега и
исхрана деце

- Праћење и унапређење здравствене
неге и хигијене
- Праћење исхране деце по групама

Сарадник за
негу и ПЗЗ
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ВРЕМЕ,
МЕСТО

Током године,
сви објекти и
групе

По потреби

Током године
Дневно, недељно
током године

Дневно, недељно
током године
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Стручно
усавршавање

ОБЛАСТ ПРЕВЕНТИВЕ
- "ДЕВЕТА СТРУЧНА
КОНФЕРЕНЦИЈА "УНАПРЕЂИВАЊЕ ПРАКСЕ
ЈАЧАЊЕМ КОМПЕТЕНЦИЈА
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА У
ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА
СРБИЈЕ
Стучни скуп медицинских сестара П.У.
Србије
- Активи медицинских сестри Срема
„Фестивал здравља“ у Београду
у организацији СМСПУС

- Сарадња се остварује кроз програм
„ЗДРАВ ВРТИЋ“ који има за циљ
развијање и стицање здравих навика
код деце.
- Мед.сестра као пратиоц деце у
позориште,музеј(кућу Војновића),
пијацу,парк,железничка станица и др.

САРАДЊА СА:
Васпитачима и
сестрама васпитачима

САРАДЊА СА:
Савезом
медицинских сестри
предшколских
уастанова Србије
САРАДЊА СА:

- Медицинска сестра као пратиоц деце
у НовиСад на манифестацију „Ал је
леп овај свет“
- Учешће у „Дечијој олимпијади“ и
манифестацији „Деца – деци“ ,
шеширијада свих васпитних група
поводом дана установе.
Манифестација дечијег драмског
стваралаштва у Шиду
- рад у васпитним групама на замени
васпитача и сестри-васпи.

Марија
Поповић
Сарадник за
негу и ПЗЗ
Сарадници за
негу и ПЗЗ
Поповић М.
Сарадници за
негу и ПЗЗ
Сарадници за
негу и ПЗЗ
БокићС., Баша
С.,Поповић М.
Сарад.за негу
и ПЗЗ

Сарад.за негу
и ПЗЗ
СушићМ.
Сарад.за негу
и ПЗЗ

- Активно учешће у раду управног
одбора СМСПУС као и на сви
манифестацијама у организацији
Савеза.
- Учешће у комисији СМСПУС за
избор радова .

Сарад.за негу
и ПЗЗ
М Поповић
Сарад.за негу
и ПЗЗ
М.Поповић
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Четири пута
током године
Београд ,
новембар

Током године

Март,Нови Сад
Сарад.за негу
и ПЗЗ

Сарад.за негу
и ПЗЗ Сушић
М.,Баша
С.,Поповић М.

Сарадником за

Мај-Крупањ

Сарад.за негу
и ПЗЗ
Бокић С.

- Медицинске сестре као пратиоци на
екскурзији деце припремног
предшколског програма

- сарадња у тиму за превентивну
здравствену заштиту
- мед.сестра као пратиоц на дечијој
олимпијади у Новом Саду

Новембар –
Дивчибаре

Сарадници за
негу и ПЗЗ

Април

Април

Током године
Јун

Током године

Током првог
полугодишта
2017/2018
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физичко

- стручне консултације,,физичке
активности – вежбе за опуштање тела“

- интерна контрола хигијенско –
епидемиолошког стања Установе
- контрола вођење листа за праћење
хигијенско-епидемиолошког стања
САРАДЊА СА:
Установе
Сарадником за
- увођење и спровођење новог
здравствену заштиту
правилника о начину пружања прве
, безбедност и
помоћи,врсти средстава и опреме који
здравље на раду
морају бити обезбеђени на радном
месту...
- едукациј-предавање увођење у хасап
систем
САРАДЊА СА:
Родитељима

САРАДЊА СА:
Апотеком

Библиотеком
Предшколским
установама из
Крагујевца,Ирига,Ст
.Пазове,
Бановаца,Пећинци
и др.
Удружење
здравствених
радника Војводине
Учешће у раду
васпитно-базовног
већа Установе
Учешће у раду
управног одбора
Установе

- општи и индивидуални родитељски
састанци
- индивидуални разговори са
родитељима о дечијем здрављу и
хигијени
- набавка и расподела санитетског
материјала по објектима
- вођење приручних апотека по
објектима.
- коришћење стручне литературе

школске год.

Сарад.за негу и
ПЗЗ

Сарад.за негу и
ПЗЗ

Сарад.за негу и
ПЗЗ
Поповић М.
Сарад.за негу и
ПЗЗ
Сарад.за негу и
ПЗЗ

- стручне консултације
- размена искустава

Сарад.за негу и
ПЗЗ
Поповић М.

- стручно усавршавање

Сарад.за негу и
ПЗЗ

- разне теме и садржаји

Сарад.за негу и
ПЗЗ
Сарад.за негу и
ПЗЗ, Поповић М.

- разни садржаји
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Током године

Током године

Септембар
Током године

Током године

Током године

,Д.З
„М.М.Павлови
ћ“Инђија
Током године

Током године
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Тим за превентивну
здравствену заштиту

Вођење
документације

- Усвајање програма рада тима за
превентивну здравствену заштиту
- Планирање, праћење и
евидентирање сарадње са
регионалним заводима за јавно
здравље и Домом здравља
- Планирање облика сарадње с
родитељима и едукација
родитеља,васпитача и техничког
особља.
- Презентација радова са стручног
усавршавања
- Планирање и праћење Стручног
усавршавање медицинских сестара
на Превентивној здравственој
заштити
- Давање предлога за отклањање
уочених недостатака везаних за
здравствено епидемиолошко стање
у Установи
- здравствени лист детета
- дневник остварених активности
- листа оболевања деце
- листа повреда код деце
- листа интерних упута педијатру
Дома здравља
- евиденција хигијенског стања
деце
- листа присутности алергија као и
других хроничних оболења код
деце
- листу потрошног санитетског
материјала
- листе пружања прве помоћи деци
и запосленима у установи
- евиденција хигијенског стања у
установи
- годишњи план рада
- годишњи извештај рад

Септембар

Координатор тима
и остали чланови

Током године

Сарадници за негу
и ПЗЗ

Током године

III ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА СТРУЧНОГ
УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ
Стручно усавршавање је у функцији унапређивања непосредне васпитнообразовне праксе, сa 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 радној 2017/2018. години планирала и реализовала
значајан број акредитованих семинара, стручних скупова, конференција и осталих
видова стручног усавршавања.
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Реализовани облици професионалног развоја запослених приказани су табеларно.

ОРГАНИЗ
АТОР
ПУ ''Бошко
Буха''
Инђија

ПРЕДАВАЧ

ТЕМА

УЧЕСНИЦИ

Стручни
сарадници:
Г.Ђорђевић,
Ј.Крсмановић

2.

Вртић
''Полетарац''
Нова Пазова

Психолози:
Весна
Златаровић и
Олга
Лакићевић

Директор, Ј.Кресоја
Психолог, Н.А.Ђилас
Педагог, Ј.Узелац
27 васпитача и
мед.сестара-васпитача
Васпитачи:
А. Кљајић,
А. П. Авдић,
Д. Миљуш
М. Костецки

3.

Компанија
Пертинипертинијеви
дани 2017.

Педагог
Весна
Алексић
''Емотивна и
мотивациона
припремљено
ст деце за
школу у
припремним
предшколски
м групама''

Акредитовани
програм ''Пројекти у
предшколској
установи''
(кат.бр.542)
Акредитован
програм:''Корак по
корак-квалитетном
обр. праксом ка
друштву знања, за
предшк. установе 2
(кат.бр.531)
Предавање и
презентација
најновијих
едукативнодидактичких
материјала опреме и
дешавања из
предшколске области

Директор, Ј.Кресоја
Пом. дир. Н.Банић
Педагог Ј. Узелац
Стр. сарадник Б.
Поповић
Гл. васпитач С.
Радивојевић

15.09.2017.
Београд

4.

Савез
удружења
здравствени
х радника
Србије
Центар за
неформално
образовање
''Други
корак''

Курс прве категорије
санитарних
инжињера и
техничара Србије
''Наш избор-здравље''
Трећа конференција
''Зашто су бајке
важне за децу' 'са
темом ''Како бајка
подржава развој и
учење предшколског
детета''
Стручни скуп
мед.сестара са темом
''Медицинска сестра
васпитач као креатор
квалитетне васпитно
образовне праксе''

Сарадник за
безбедност и здравље
на раду

22.09.2017.
Београд

Директор, Ј.Кресоја
Психолог, Н.А.Ђилас
Педагог, Ј.Узелац
8 васпитача

07.10.2017.
Бања
Врдник
(хотел
Термал)

Логопед, С.Прелић
Мед. сестра васпитач
Г. Јовић
Мед. сестра васпитач
В. Мишић

12.16.10.2017.
Кладово

XI стручни сусрети

Психолог, Н.А.Ђилас

02.-

1.

5.

6.

Савез
удружења
медицински
х сестара
предшколск
их установа
Србије

7.

Удружење

Проф.др
Николина
Зобеница,
др Милена
Зорић,
др Ивана
Михић
Др Н.
Глумбић
Др В. Симић
Др В. Цолић
Др И. Михић
Г. Цветковић
В. Јањевић
Поповић
С. Јованов
Тимарац и
др А.
Пештарац
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ДАТУМ
МЕСТО
02. и
03.09.2017.
Инђија

01.03.09.2017.
Нова Пазова
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8.

9.

стручних
сарадника и
сарадника
предшколск
их установа
Србије
XVI
Фестивал
здравља
Београд
Удружење
васпитача
Војводине

10.

Параграф

11.

Удружење
васпитача
Војводине

12.

Удружење
нутрициони
стадијететичар
а
предшколск
их установа
Србије
ПУ''Бошко
Буха''Инђија

13.

14.

15.

Удружење
васпитача
Војводине

''Стручни сарадник и
сарадник-активни
учесник у грађењу
културе вртића као
заједнице која учи''

Логопед, С.Прелић

05.11.2017.
Златибор

Дводневне
консултације
медицинара

Медицинске сестре на
превентиви: С.Баша,
М.Поповић и С.Бокић

26.10.2017.
Београд

Д.
Бренеселовић
Ж.Крњаја
Ј.Клеменовић

Трибина''Квалитетан
васпитно-образовни
рад у предшколским
установама''

28.10.2017.
Нови Сад

Дипл.правниц
и:Н.Ћирић и
Б.Антић
Проф.др
З.Стефановић
А.Булатовић,
В.Липовац,
С.Елез

Почетак примене
новог закона о
основама система
образовања и
васпитања
Акредитован
семинар''Педагошки
саветодавни рад
васпитача и
стр.сарадника у
функцији
оснаживања
сопствених
капацитета''
Семинар''Исхрана
деце предшколског
узраста и хроничне
незаразне болести''

Пом.дир.Н.Банић
Члан УО Удружења
васпитача, Б.Петковић
Васпитачи:Р.Пејић,
Н.Лајбеншпергер,
М.Малечић
Пом.дир.Н.Банић
Администр.радник
М.Вукобратовић
Васпитачи:
Г.Јоргановић,
И.Лукић

18.11.2017.
Нови Сад

Нутрициониста,
Ђ.Д.Тепавац

10.11.2017.
Београд

Семинар''Унапређењ
е добрих модела у
комуникацији''

Педагог Ј.Узелац
16 васпитача

25.11.2017.
Инђија

Трибина''Неговање
народне традиције''

Васпитачи:С.Девић,
И.Станковић,
М.Малечић,А.Ћосовић
,
Љ.Радовановић
Психолог,Н.А.Ђилас
Логопед,С.Прелић

12.12.2017.
Ср.Митрови
ца

Проф.В.Цоли
ћ
Психолог
Т.Дојић
Проф.М.Мато
вић

Конференција''Анали
за стања и услуга за
одојчад и малу децу
са сметњама у
развоју у
Србији:препреке и
могућности''

48

02.11.2017.
Београд

18.12.2017.
Београд
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16.

Савез
удружења
медицински
х сестара
предшколск
их установа
Србије

17.

Савез
удружења
васпитача
Србије

18.

Савез
удружења
здравствени
х радника
Србије
Образовни
информатор
Београд

19.

20.

21.

Центар за
развој
људских
ресурса и
менаџмент
ПУ''Бошко
Буха''Инђија

22.

Образовни
информатор

23.

Образовни
информа

24.

Публик
актив,ДОО

25.

Савез
удружења
васпитача

26.

ПУ ''Радост''
Нови
Бановци

IX стручна
конференција''Рано
препознавање
здравствених ризика
код деце
предшколског
узраста и подршка
детету и породици''
Стручна
конференција за
васпитаче
''Истраживачки
приступ васпитној
пракси''
Симпозијум
здравствених
радника Србије са
међународним
учешћем
Семинар ''Примена
закона о запосленима
у јавним службама''

Медицинска сестра на
превентиви,М.Попови
ћ

08.10.11.2017.
Дивчиибаре

Директор Ј.Кресоја
Васпитачи:
Н.Механџић
М.Катић, Љ.Манић

07.10.12.2017.
Тара

Сарадник за
безбедност и здравље
на раду,Б.Ђ.Максић
Нутрициониста,
Ђ.Д.Тепавац
Директор, Ј.Кресоја
Секретар, В.Ковачевић
Шеф рачуноводства
Б.Вранић
Сарадник за
безбедност и здравље
на раду,Б.Ђ.Максић

29.10.2017.
Златибор

Семинар
''Индивидуализација
кроз интегрисано
учење''

Психолог Н.А.Ђилас
22 васпитача
7 мед.сестара-васп.

09.10.02.2018.
Инђија

Једнодневно
саветовање на тему
''Израда годишњег
финансијског
извештаја 2017.год.''
Семинар ''Примена
закона о запосленима
у јавним службама''
Семинар
''Златиборски дани
јавних набавки''
2.Конгрес стручних
радника
предшколских
установа Србије
''Предшк. васп. и
образ. ка квалитетној
пракси''
Конференција
''Креативни игровни
материјал у раду са

Секретар, В.Ковачевић
Шеф рачуноводства,
Б.Вранић

25.01.2018.
Београд

Директор,Ј.Кресоја
Секретар,В.Ковачевић
Шеф рач. Б.Вранић
Сл.за јавне набавке, Н.
Гргуревић

06.02.2018.
Београд

7. годишња
конференција о
безбедности и
здрављу на раду
Педагог,М.М
ецек
Спец.
струк.васп.
Г.Поповић
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06.02.2018.
Београд

15.12.2017.
Београд

Директор, Ј.Кресоја
Пом.дир. Н.Банић
Гл.васп. С.Радивојевић

25.28.09.2017.
Златибор
02.03.03.2018.
Златибор

Васп. излагачи:
И.К.Мишковић,
А.П.Авдић,

10.03.2018.
Нови
Бановци
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предшколском
децом''
27.

28.

Удружење
васпитача
Војводине
Образовни
информатор

29.

Параграф

30.

Савез
удружења
васпитача
Србије

31.

Удружење
васпитача
Војводине

32.

ПУ ''Бошко
Буха''
Инђија

33.

Хармонијацентар за
подршку
раном
развоју и
породичним
односима
Дечија
установа
''Дечија
радост''

34.

Трибина ''Даровити и
образовање''

Представниц
и
Министарств
а државне
управе и
локалне
самоуправе

Стр.
сарадници:
Г.Ђорђевић
Ј.Крсмановић
Сања
Мијановић
Бранка
Ратков
Данијела
Радовић

Семинар ''Поступак и
начин регистровања
фактура у
централном регистру
фактура''
Саветовање ''Нови
закон о запосленима
у јавним службама –
примена уредбе о
каталогу радних
места у јавним
службама и
усаглашавање
организације и рада
установа обр.и васп.
Са законом о
основама сист.образ.
и васп.''
Стручна
конференција
васпитача са темом
''Уметност-извор
грађења односа у
процесу васпитнообразовног рада''
''Пројекти у
предшколској
установи''
(кат.бр.542)
Семинар
''Комуникација као
центар знања стр.
језика''
Семинар ''Јачање
капацитета
запослених у
вртићима и школама
у раду са
родитељима деце са
сметњама у развоју''
Стручни скуп
''Четврти луткарски
фестивал''
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Р.Бркић, А.Сурла
Учесници: Н.А.Ђилас,
Д.Миљуш
Библиотекар,Б.Мандић
Васпитачи:В.Никић,Ј.
Матић,Љ.Радовановић
Шеф рачун.Б.Вранић
Благајник Б.Ђаниш
Службеник за
јавне наб.Н.Гргуревић

09.03.2018.
Нови Сад
12.03.2018.
Нови Сад

Директор Ј.Кресоја
Секретар В.Ковачевић

13.03.2018.
Нови Сад

Н.А.Ђилас и
И.К.Мишковић

12.15.04.2018.
Врњачка
Бања

Присуствовали:
15 васпитача

24.и
25.03.2018.
Инђија

Присуствовали:
15 васпитача

21.04.2018.
Инђија

Васпитачи:
А.Сурла, Д.Миљуш,
М.Костандиновић

17.03.2018.
Нови Сад

Психолог, Н.А.Ђилас
Педагог, Ј.Узелац
Васпитачи:
И.К.Мишковић,
А.П.Авдић,
М.Тодорчевић,

17.05.2018.
Ириг
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Савез
удружења
медицински
х сестара
предшколск
их установа
Центар за
едукацију
''Мозгалица''
Центар за
неформално
образовање
''Други
корак''

Стручни сусрети
мед.сестара у
предшколским
установама Србије,
област неге и васп.образовног рада
Семинар
''Примењена анализа
понашања/АБА''
Стручни скуп ''Како
градимо односе у
јаслицама''

Савез
удружења
здравствени
х радника
Србије
Савез
удружења
медицински
х сестара
предшколск
их установа
Србије
Инцептум,
Нови Сад

Семинар ''Исхрана
током животног
циклуса''

Савез
удружења
здравствени
х радника
Србије

Национални конгрес
здравствених
радника Србије
''Хоћемо и можемо
боље''

Стручни сусрети
мед.сестара у
предшколским
установама
Србије,област
превентивна
здравствена заштита
Обука ''Финансијско
управљање и
контрола''

Д.Божић
Педагог Ј.Узелац
Мед.сестре-васп.
Д.Зеленика,
Љ.Механџић,
А.Баталов
М.Турчиновић
Логопед С.Прелић
Педагог, Ј.Узелац
Психолог, Н.А.Ђилас
Мед.сестре-васп.
Д.Зеленика,
Љ.Механџић,
М.Турчиновић,
А.Баталов, Т.Граовац
Нутрициониста
Ђ.Д.Тепавац

07.-1006.2018.
Дивчибаре

22.25.06.2018.
Нови Сад
21.04.2018.
Врдник

20.04.2018.
Београд

Марија Поповић, члан
УО

10.12.05.2018.
Крупањ

Директор, Ј.Кресоја
Шеф рачуноводства
Б.Вранић
Секретар В.Ковачевић
Б.Ђаниш Максић,
Ђ.Добрић Тепавац

23.05.25.05.2018.
Ср.
Карловци
23.27.05.2018.
Златибор

IV ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ СЛУЖБИ
1. Извештај о раду психолога
ОБЛАСТИ
РАДА
I
Планирање и
програмирањ
е ВОР-а

АКТИВНОСТИ

НАЧИН ОСТВАРЕЊА

ВРЕМЕ

учествовала у изради Годишњег плана
рада установе (програми рада са
децом, програми рада стручних органа
и тимова, стручног усавршавања,
сарадње са породицом и друштвеном
средином, заштите деце од насиља,
злостављања и занемаривања)

сарадња са директором,
стручним сарадницима и
стручним активима васпитача и
мед. сестара

септембар
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II
Праћење и
вредновање
ВОР-а

учествовала у избору и планирању
реализације посебних и
специјализованих програма и „малих
пројеката“
учествовала у изради измена
Годишњег плана рада установе и
Предшколског програма –
усклађивање са новом законском
регулативом
руководила тимом за самовредновање
рада установе, учествовала у изради
плана самовредновања, изради
инструмената за самовредновање,
обради и анализи података, писању
извештаја о извршеном
самовредновању и предлога мера за
унапређење рада установе у кључној
области „Етос“
учествовала у континуираном праћењу
и вредновању васпитно-образовног
рада
учествовала у континуираном праћењу
и подстицању напредовања деце у
развоју

пратила и вредновала примену мера
индивидуализације
учествовала у изради годишњег
извештаја о раду ПУ
III
Рад са
васпитачима

пружала подршку васпитачима у
коришћењу различитих инструмената
и техника посматрања и праћења деце
у функцији подстицања дечјег развоја
и напретка
саветовала васпитаче у
индивидуализацији вор-а на основу
уочених потреба, интересовања и
способности деце
пружала подршку јачању васпитачких
компетенција у области тимског рада
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тим за развој предшколског
програма и додатне програме

септембар

сарадња са директором и
стручним сарадницима

фебруар,
март

тим за самовредновање

током
године

посете васпитно – образовних
активности и инструктивнопедагошки рад са васпитачима и
мед. сестрама
сарадња са васпитачима,
медицинским сестрама,
стручним сарадницима и
родитељима, посета васпитнообразовних активности и увид у
педагошку документацију
тим за пружање додатне
подршке детету, стручни тим за
инклузивно образовање,
педагошки колегијум
сарадња са директором, стр.
сарадницима, сарадницима,
активима васп. и мед. сестара
активи васпитача и
медицинских сестара,
индивидуални саветодавноинструктивни рад са
васпитачима
индивидуални саветодавноинструктивни рад са
васпитачима

током
године

вођење радионица „Тимски рад“
и „Улоге, односи, руковођење и
проблеми у тимском раду“

децембар,
април

током
године,
континуир
ано
током
године,
периодичн
о
јун, јул,
август
септембар,
током
године,
континуир
ано
током
године,
континуир
ано
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IV
Рад са децом

V
Рад са
родитељима /

пружала подршку васпитачима
приправницима и менторима у
области комуникације и односа са
децом предшколског узраста

вођење радионица:
„Имплицитна педагогија
васпитача“ и „Комуникација са
децом предшколског узраста“

април

пружала подршку јачању васпитачких
компетенција у области пројектног
планирања

индивидуални саветодавноинструктивни рад, приказ књиге
„Пројектни приступ учењу“

током
године,
март,
април

пружала подршку јачању васпитачких
компетенција у области заштите деце
од насиља, злостављања и
занемаривања

приказ семинара „Родно
засновано насиље из угла деце и
одраслих који су преживели
трауму – основни ниво“

новембар

координирала израду педагошких
профила деце којој је потребна
додатна образовна подршка

тимови за пружање додатне
подршке деци са тешкоћама

октобар,
новембар,
децембар

учествовала у развијању планова
индивидуализације коришћењем
резултата сопствених психолошких
процена и психолошких процена
добијених из других установа

психолошка процена и примена
психолошких стандардизованих
мерних инструмената

новембар,
децембар

пружала подршку васпитачима у раду
са родитељима

активи васпитача и мед. сестара,
индивидуални саветодавноинструктивни рад са
васпитачима, учешће на
родитељским састанцима
сарадња са директором и
стручним сарадницима

током
године

учествовала у организацији пријема
деце, праћењу процеса адптације и
пружању подршке деци у
превазилажењу тешкоћа адаптације
учествовала у праћењу дечијег
напредовања и идентификовању деце
којој је потребна додатна подршка у
васпитно-образовном процесу
осмишљавање и праћење реализације
индивидуализиваног приступа у раду
са децом

израда програма адаптације,
праћење активности у групама,
сарадња са мед. сестрама и
васпитачима
посматрање понашања деце у
групама, сарадња са
васпитачима, мед. сестрама и
родитељима
сарадња са васпитачима, мед.
сестрама и родитељима

септембар,
октобар,
фебруар,
март
током
године

обављала саветодавни рад са
родитељима деце која имају различите
тешкоће у развоју, учењу и понашању

индивидуални саветодавни рад

током
године

учествовала у структурирању
васпитних група и одређивању
васпитача за децу из осетљивих група
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август

током
године
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старатељима

пружала подршку јачању родитељских
васпитних компетенција

индивидуални саветодавни рад,
групни превентивни рад
(„Подршка развоју детета
узраста до 3 године“), учешће у
организацији обележавања
„Светског дана породице“
иницијални родитељски
састанак за родитеље
новоуписане деце јасленог
узраста
сарадња са директором и
стручним сарадницима

током
године,
март, мај

пријем и обрада документације,
учешће у формирању васпитних
група

април август

учествовала у раду васпитнообразовног већа, педагошког
колегијума, стручног актива за
развојно планирање, тима за
инклузивно образовање, тима за развој
предшколског програма и додатне
програме и облике ВОР-а;
координирала тимом за заштиту деце
од насиља, злостављања,
занемаривања и дискриминације,
тимом за самовредновање рада
установе
сарађивала са интерресорном
комисијом, домом здравља, основним
школама, центром за социјални рад
„Дунав“, развојним саветовалиштем;
учествовала у раду актива стручних
сарадника и сарадника ПУ Срема и
Удружења стручних сарадника и
сарадника ПУ Србије

тимски рад

током
године,
периодичн
о

размена информација, тимски
рад, стручно усавршавање и
размена искуства

током
године

водила евиденције о сопственом раду дневник рада психолога и евиденцију
о раду са дететом у предшколској
установи

самостално

током
године

учествовала у реализацији програма
сарадње установе са родитељима
VI Рад са
директором,
стручним
сарадницима

VII
Рад у
стручним
органима и
тимовима

VIII
Сарадња са
надлежним
установама,
организација
ма,
удружењима
и јединицом
локалне
самоуправе
IX
Вођење
документациј
е, припрема

учествовала у раду комисије за
проверу савладаности програма за
увођење у посао васпитача и
медицинских сестара
учествовала у раду комисије за упис
деце у ПУ
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за рад и
стручно
усавршавање

стручно се усавршавала праћењем
стручне литературе и периодике,
учествовањем у активностима
струковног удружења, похађањем и
вођењем акредитованих семинара,
похађањем стручних скупова,
разменом искуства и сарадњом са
психолозима у образовању

вођење семинара: „Јачање
капацитета запослених у
вртићима и школама у раду са
родитељима деце са сметњама у
развоју“,
похађање семинара: „Пројекти у
предшколској установи“,
„Индивидуализација кроз
интегрисано учење“, учешће на
11. сусретима стручних
сарадника и сарадника ПУ
Србије, учешће на осталим
стручним скуповима и
конференцијама

током
године

2. Извештај о раду педагога
ОБЛАСТИ
РАДА

I
Планирање и
програмирањ
е ВОР-а

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
Учествовала у изради Годишњег
плана рада Установе за 2018/19
радну годину
Учествовала у изради Акционог
плана за реализацију циљева
развојног плана за радну 2017/2018
Учествовала у избору и
конципирању различитих облика и
програма ВОР-а
Учествовала у изради Измена и
допуна Годишњег плана рада за
радну 2017/18 годину
Учествовала у изради Измена и
допуна Предшколског програма
Учествовала у изради плана
самовредновања, обради и анализи
података, писању исвештаја и
предлога мера за унапређење рада
установе
Припремала годишњи план рада
педагога, месечне планове рада
педагога
Учествовала у планирању
стручног усавршавања и
професионалног развоја
запослених
Планирала сопствено стручно
усавршавање и професионални
развој
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊАСАРАДНИЦИ
У сарадњи са директором,стручним
сарадницима,Учествовала активно у
раду ВОВ-а, Актива медицинаских
сестара и васпитача, педагошког
колегијума,тимова
Рад у Стручном активу за развојно
планирање,

ДИНАМИ
КА РАДА
Август,
септембар

Кординатор тима за развој
предшколског програма и
различитих облика и програма ВОРа
У сарадњи са директором ,
психологом

Август,
септембар

У сарадњи са директором
психологом
Члан Тима за самовредновање

Фебруар
март
Током
године

Самостално

Септембар
,
месечно
током
године

У сарадњи са директором,
помоћником директора
стручним сарадницима,
васпитачима,
Члан Тима за професионални развој
и напредовање
Самостално
сагледавањем професионалних
потреба

Септембар

Фебруар
март
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Учествовала у изради Педагошких
профила деце и мера
индивидуализације за децу
Пружала сам помоћ васпитачима у
развијању програма,планирању и
документовању ВОР-а
Учествовала у планирању и
реализацији културних
манифестација,наступа деце
(Светосавска академија,дечијих
смотри,конкурса и такмичења...)
Учествовала у планирању набавке
стручне литературе,периодике и
дидактичког материјала,

II
Праћење и
вредновање
ВОР-а

Члан Тима за инклузивно
образовање,васпитачи, родитељи
деце,
Сарадња са васпитачима,
медицинским сестрама, стручним
сарадницима
У сарадњи са директором,
стручним сарадницима, васпитачима

током
године

У сарадњи са директором,
библиотекарем, стручним
сарадницима, васпитачима,
Учествовала на XXV
међународном стручном
скупу“Пертинијеви дани 2017.“
У сарадњи са директором,стручним
сарадницима,

током
године

Учествовала у формирању
васпитних група, распореду
васпитача и медицинских сестара
у васпитне групе
Учествовала у изради Извештаја о У сарадњи са директором,стручним
реализацији плана рада установе за сарадницима, Извештај о
радну 2017/2018 годину
реализацији ВОР-а у групама деце
до три године и од три године до
поласка у ППП, извештај о
реализацији различитих програма и
облика рада,извештај о реализацији
рада актива медицинских сестара и
васпитача,
Израда извештаја о реализацији
Члан Стручног актива за развојно
предвиђених циљева,задатака и
планирање
активности планираних у
Развојном плану установе,
Учествовала у праћењу
Педагошко-инструктивни рад, рад у
реализацијеи вредновању васпитно стручним телима установе, тиму за
–образовног рада установе и
самовредновање, анлитички и
предлагање мера за побољшање
истраживачки рад, писање извештаја
успешности установе у
и излагање на седницама ВО већа,
задовољавању развојних и
образовних потреба деце
Учествовала у континуираном
У сарадњи са васпитачима,
праћењу и подстицању
медицинским сестрама, стручним
напредовања деце у развоју
сарадницима и родитељима
Пратила и вредновала примене
мера индивидуализације и ИОП-а
за децу

Тим за пружање додатне подршке
детету, стручни тим за инклузивно
образовање, педагошки колегијум

Учествовала у раду Комисије за
проверу савладаности програма
увођења у посаоваспитача,стручног сарадника

Рад у Комисија за проверу
савладаности програма и израда
извештаја Комисије за сваког
кандидата
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током
године
током
године

16.09.2018.
Август,

фебруар

током
године,
континуир
ано

током
године,
континуир
ано
током
године,
периодичн
о
током
године,
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III
Рад са
васпитачима

IV
Рад са децом

V
Рад са
родитељима
старатељима

Пружање помоћи васпитачима на
конкретизовању и
операционализацији циљевљ и
задатака васпитно-образовног
рада,
Саветовала васпитаче у
индивидуализацији вор-а на
основу уочених потреба,
интересовања и способности деце
Саветодавни рад усмерен ка
унапређивању процеса праћења и
посматрања дечијег напредовања у
функцији подстицања дечијег
развоја и учења.
Пружала подршку васпитачима у
свакодневном раду и у раду са
родитељима
Анализирала реализацију
праћених активности васпитнообразовног рада и давала предлоге
за њихово унапређење
Оснаживање васпитача за тимски
рад кроз њихово подстицање на
реализацији заједничких
задатака,кроз координацију
стручних актива,тимова и
комисија.
Пратила начин вођења педагошке
документације васпитача

Индивидуални саветодавноинструктивни рад са васпитачима

током
године,
континуир
ано

Индивидуални саветодавноинструктивни рад са васпитачима

током
године,
континуир
ано
током
године,
континуир
ано

Пружала помоћ медицинским
сестрама у изради стручних
радаова и заједно презентовали,
излагали на Стручним скуповима
пет радова
Пружала подршку деци за коју се
обезбеђује ВОР по индивидуалном
образовном плану и деци из
осетљивих друштвених група
Осмишљавала и пратила
реализације индивидуализиваног
приступа у раду са децом

Медицинске сестре З Даијела,М
Љиљана,Б Александра, Т Марија,
Стручни скупови у Врднику,
Стручни сусрети МС ПУ Србије Дивчибаре
Комуникација са децом у природном
окружењу

Учествовала у праћењу дечијег
развоја и напредовања и
идентификовању деце којој је
потребна подршка
Учествовала у реализацији
програма сарадње установе са
родитељима

Посматрање понашања деце у
групама, сарадња са васпитачима и
мед. сестрама
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Активи васпитача и медицинских
сестара, индивидуални саветодавноинструктивни рад са васпитачима
Индивидуални саветодавноинструктивни рад са васпитачима
Индивидуални саветодавноинструктивни рад са васпитачима

током
године, по
потреби
током
године, по
потреби

У сарадњи са васпитачима и другим
стручним сарадницима,

током
године, по
потреби

Преглед Књиге неге и васпитнообразовног рада,Књиге
васпитно.образовног рада,

током
године,
најмање
два пута ,
октобар,
април,мај,
јун,

У сарадњи са васпитачима, другим
стручним сарадницима и
родитељима

Општи и групни родитељски
састанци.
Иницијални родитељски састанак за
родитеље новоуписане деце
јасленог узраста са темом:
Прилагођавање деце на вртић

током
године,
континуир
ано
током
године,
континуир
ано
током
године,
континуир
ано
током
године,
јун
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VI
Рад са
директором,
стручним
сарадницима
педагошким
асистентом и
пратиоцем
детета

VII
Рад у
стручним
органима и
тимовима

Саветовала родитеље деце која
имају различите тешкоће у развоју,
учењу и понашању

Индивидуални саветодавни рад

Пружала подршку јачању
родитељских васпитних
компетенција

Индивидуални саветодавни рад

Рад са родитељима,односно
старатељима везано за упис деце у
ПУ
Сарађивала са
директором,помоћником
директора и стручним
сарадницима на заједничком
планирању разних
активности,изради стратешких
докумената установе, анализа,
извештаја..
Тимски рад на проналажењу
најефикаснијих начина
унапређивања вођења педагошке
документације у установи
Учествовала у припреми и
реализацији разних облика
стручног усавршавања за
запослене у оквиру установе
Учествовала у раду комисије за
проверу савладаности програма за
увођење у посао васпитача

Председник Комисије за упис деце

Сарадња са директором ,стручним
сарадницима по питању жалби
родитеља везано за пријем деце у
установу
Сарадња са директором и
психологом на формирању
васпитно.образовних група и
расподели васпитача
Учествовала у раду васпитнообразовног већа, педагошког
колегијума,актива васпитача,
стручног актива за развојно
планирање, стручног тима за
инклузивно образовање, стручног
актива за различите програме и
облике рада,тима за заштиту деце
од дискриминације,насиља,
злостављања и занемаривања,
тима за самовредновање рада
установе, тима за професионални
развој , тима за маркетинг ,
Комисије за упис деце,

Рад у Комисији за упис деце,обрада
документације,
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током
године,
континуир
ано
током
године,
континуир
ано
Од маја до
септембра

Члан педагошког
колегијума,стручног тима,

током
године

Рад у тиму за вођење педагошке
документације

током
године,

Тим за стручно усавршавање

током
године,
периодичн
о
током
године,
периодичн
о
мај

Организовање полагања завршних
активности, обављање разговора са
кандидатима, израда извештаја,

У сарадњи са директором,стручним
сарадницима,

Јун,,август

Тимски рад , давањем саопштења,
извештаја, информација,...

током
године,
периодичн
о
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VIII
Сарадња са
надлежним
установама,
организација
ма,
удружењима
и јединицом
локалне
самоуправе

IX
Вођење
документаци
је, припрема
за рад и
стручно
усавршавање

Сарађивала са интерресорном
комисијом, основним школама,
Центром за социјални рад, Домом
здравља, локалном заједницом
Учествовала у раду актива
стручних сарадника и сарадника
ПУ Срема. и Јужнобачког
округа,струковних удружења.
Сарађивали са стручним
сардницима из других установа и
институција.
Сарађивала са Школском
управом- Нови Сад
Водила евиденцију о сопственом
раду –дневно,месечно и годишње.

Размена информација, тимски рад,
стручно усавршавање и размена
искуства,

Стручно се усавршавала кроз
праћење стручне литературе и
периодике,похађањем
акредитованих семинара, стручних
скупова,конференција,сарађивала
са стручним удружењима,
размењивала искуства са другим
стручним сарадницима
Израђивала,припремала и чувалапосебне протоколе,чек листе,

Похађала сам следеће семинаре:
-“Пројекти у Пу“
-„Унапређење добрих модела у
комуникацији“

Посета саветница установи
Саветодавни рад

Самостално

током
године,
континуир
ано

септембар
током
године
током
године,
континуир
ано
током
године,
периодичн
о

Самостално

током
године,
континуир
ано

АКТИВНОСТИ

НАЧИН ОСТВАРЕЊА

ВРЕМЕ

Участвовање у израда плана рада
за инклузивно образобање
Учествовење у избору и
планирању посебних и
специјализованих програма
учествовање у изради
Предшколског програма (програми
рада са децом, сарадња са
породицом)
Учествовање у изради педагошких
профила и мера
индивидуализације за децу у
оквиру инклузивног програма
Планирање и организација
састанака тима за инклузивно
образовање

сарадња са директором, стручним
сарадницима и васпитачима
тим за развој предшколског
програма,

Септембар
2017
Октобар
март

3. Извештај о раду логопеда
ОБЛАСТИ
РАДА
I
Планирање и
програмирањ
е ВОР-а
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тим за развој предшколског
програма
Тим за инклузију , васпитачи који
реализују инклузивни програм

Октобар/н
овембар

Координатор тима за инклузивни
програм и васпитачи који га
реализују

квартално
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II
Праћење и
вредновање
ВОР-а

Учествовање у формирању
васпитних група у којима су
укључена деца у инклузивни
програм
Израда годишњег извештаја рада
логопеда

Сарадња са стручном службом
установе

Јун-август

самостално

Планирање сопственог стручног
усавршавања
Учешће у набавци стручне
литературе ,сликовница
Осмишљавање упитника за
процену говорног статуса деце у
васпитним групама
Посета васпитним групама ради
детекције деце са говорно
језичким потешкоћама

Самостално

Израђен
доку. до
15.07.2018
Током
године
Октобар
2017
сетембар

Систематско праћење и
вредновање чек листа за процену
говора и језика код деце

Подељене чек листе васпитачима и
мад.сестрама на основу којих могу
планирати активности вазане за
развој говора деце у групи,
превентивне активности као и
праћење развоја говора,
идентификација деце са говорним
потешкоћама
тим за пружање додатне подршке
детету, тим за инклузивно
образовање, педагошки колегијум

Праћење и вредновање примене
мера индивидуализације
учествовала у изради годишњег
извештаја о раду ПУ
III
Рад са
васпитачима

Пружала подршку васпитачима у
раду са децом која имају проблем
у вербалној и невербалној
комуникацији
Саветодавни рад са васпитачима и
сестрама ради пружања додатне
подршке у раду са децом која
имају говворно-је зичке потешкоће
Подршка васпитачима у изради
педаг.профила и мера индив.у
оквиру инклузивног програма за
децу којим је потребана додатна
образовна подршка
Пружање подршке и сарадња са
васпитачима у праћењу
вредновању и прилагођавању
постављених циљева у оквиру
мера индивидуализације
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Међународни сајам књига у
Београду
Сарадња са васпитачима ,
мед.сестрама и сарадницима на ПЗЗ
Током обиласка васпитних група

Септембар
/новрмбар
и по
потреби
током
године,
континуир
ано

током
године,
периодичн
о
јун, јул,
август

сарадња са директором, стр.
сарадницима, сарадницима,
активима васп. и мед. сестара
индивидуални
током године,
саветодавно-инструктивни континуирано
рад са васпитачима
индивидуални
саветодавно-инструктивни
рад са васпитачима

током године,
континуирано

Тим за пружање додатне
подршке детету

Октобар
Новембар
децембар

тим за пружање додатне
подршке детету

Током године
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IV
Рад са децом

Пружање подршке васпитачима и
сестрама у остваривању сарадње
са породицом (тематски
родитељски састанци,
индивидуални разговори)
Организација и учествовање у
едукацији васпитача приликом
обиласка васпитних група(давање
материјала за извођење вежби
ради преванције гов. порем.)
Пружање подршке и помоћи
васпитачима у праћењу и процени
деце ради прикупљање података
за израду педагошког профила и
мера ундивидуализације за децу са
сметњама у развоју
Детекција, дијагностика и процена
говорно-језичког статуса детета
примењујући стандардизоване
батерије тестова
Третмани неправилног изговора
гласова(ламбдацизам,
ротацизам,сигматизам,капацизам)

Вежбе логомоторике у
групи,вежбе дисања и усмеравања
ваздушне струје, вежбе фине
мооторике
Праћење развоја и напредовања
деце која су укључена у
инклузивни програм
Превентивно корективни рад у
групи са децом који се базира на
подстицању и корекцији изговора
појединих гласова нашег језика
Дијагностика ,превенција,
корекција и хабилитација вербалне
и невербалне комуникације деце са
сметњама у развоју
Превенција говор.језичкох
поремећаја подразумева:прећење
развоја детета, уочавање
неправилности ,правовремено
реговање
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Тематски родитељски
састанци
„Невен“ млађа група

Новембар 2017

Обухваћене су
млађе,средње, старије
групе(вежбе оралне
праксије, вежбе дисања,
вежбе моторике)
Сарадња са васпитачима
који раде у инклузивним
групама

Током године

Током обиласка васпитних
група од септембра
2017/април2018.може се
закључити да 30% деце у
свакој групи има неки
облик говорних тешкоћа
Индивидуални рад са
децом, рад у пару и групни
рад
Најчешћи облик
поремећаја је дислалија
,које се задржавају чак до
ППП ако се не коригују
Током обиласка вас.група

Токпм године

Сарадња са родитењима и
васпитачима који реализују
инклузивни програм

Квартално а по
пот.1 месечно

На основу чек листа за
говор прате се говорни
поремећаји као и
активности које се
предузимају у циљу
превенције
Праћењем ,посматрањем,
тестирањем, сарадњом са
родитељима и васпитачима

Током године

На основу чек листа за
говор које су подељење
васпитачима

У току године

Током године

током године

током године

Током године
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V
Рад са
родитељима /
старатељима

Рад са децом код који је
недовољно развијена језичка
структура:рачник,граматика,синта
кса на основу узрасне језичке
норме развијености
обављала саветодавни рад са
родитељима деце која имају
тешкоће у равоју говора и језик
пружала подршку јачању
родитељских васпитних
компетенција

пружала подршку родитељима
деце са сметњама у развоју
Укључивање родитеља у
индивидуалне третмане и рад код
куће
Израда писаног материјала за
родитеље
Тимски рад са родитељима у
изради педагошких профила и
мера инди. за децу са тешкоћама у
развоју
Заједнички родитељски састанак
за новоуписану децу у јаслицама
Обука родитеља за рад у кућним
услови на корекцији изговора
гласова
VI Рад са
директором,

VII
Рад у
стручним
органима и
тимовима

учествовала у раду комисије за
проверу савладаности програма за
увођење у посао васпитача и
медицинских сестара
учествовала у раду комисије за
упис деце у ПУ
учествовала у раду васпитнообразовног већа, педагошког
колегијума, стручног актива за
развојно планирање, кординирала
тимом за инклузивно образовање,
тима за развој предшколског
програма, тим за заштиту деце од
насиља,члан комисије за полагање
приправника, члан комисије за
упис деце у вртић
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Индивидуано и у сарадњи
са родитељима и
васпитачима

У току године

индивидуални саветодавни
рад

током године

индивидуални саветодавни
рад, групни превентивни
рад („Потребе деце узраста
до 3 године и начини
подстицања развоја“,
„Улога родитеља у
превенцији поремећај
изговора“
Путем телефона, директног
разговора,
Радна свеска детета путем
којим се има увид у рад
логопеда и праћење вежби
код куће
Током укључивања детета
у логопедски третман
Индивидуални састанци

током године
по потреби

Улога родитеља у
стимулацији развоја
говора и језика и ометајући
фактори
Радионица „Мала школа
лепог говора“
„Маслачак“-Бешка

Јун 2018

обављање разговаора са
кандидатима и давање
мишљења

током године

обрада документације,
учешће у формирању
васпитних група
тимски рад

Април,мај јун, јул,
август

Током године
По потреби

Током године
Квартално апо а по
потреби и чешће

Фебруар-април
2018

током године,
периодично
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VIII
Сарадња са
надлежним
установама,
организација
ма,
удружењима
и јединицом
локалне
самоуправе

IX
Вођење
документациј
е, припрема
за рад и
стручно
усавршавање

сарађивала са интерресорном
комисијом, домом здравља,
основним школама, учествовала у
раду актива стручних сарадника и
сарадника ПУ Срема и Удружења
стручних сарадника и сарадника
ПУ Србије , сарадња са ШОСО
„Антон Скала“, сарадња са
логопедима који раде у другим
установама ,институцијама
,удружењима од значаја за
остваривање ВОР-а
водила евиденције о сопственом
раду - дневник рада логопеда и
евиденцију о раду са дететом у
предшколској установи
стручно се усавршавала праћењем
стручне литературе , похађањем
акредитованих семинара,
похађањем стручних скупова,
разменом искуства и сарадњом са
логопедима у образовању, учешће
на 20 сусретима медицинских
сестара ПУ, стручно усавршавање
унутар установе,

размена информација,
тимски рад, стручно
усавршавање и размена
искуства

током године

самостално

током године

похађање семинара: „
сусрети меди.сестара
Кладаво презентација рада
„Игром до говора“,учешће
на 11 сусретима стручних
сарадника ПУ Србије
„Стручни сарадник и
сарадник активни учесник
у грађењу културе вртића
као заједнице која учи“,
затим „Примењена анализа
понашања“АБА тренинг,
стручни скуп “Ситуациона
анализа услуга за бебе и
малу децу у републици
Србији“

октобар 2017
новембар 2017
јун 2018

децембар 2017

4. Извештај о раду стручног сарадника за физичко васпитање
ОБЛАСТ
РАДА
Планирање и
програмирање
ВОР-а

АКТИВНОСТИ

НАЧИН ОСТВАРЕЊА

ВРЕМЕ

Учествовао у изради годишњег
плана рада предшколске установе
у области планирања и
програмирања физичког
васпитања.
Израђивање месечних планова
рада.
Учествовање у реализацији
посебног програма
Учествовање на активима и
тимовима.

Стручна служба,
васпитачи

Током године,
континуирано

Школица спорта

Септембар-Април
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Актив стручних
Током године
сарадника, актив
континуирано
васпитача. актив
медицинских сестара, тим
за заштиту деце од насиља,
тим за превентивно
здравствену заштиту, тим
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Праћење и
вредновање
ВОР-а
Рад са
васпитачима

Рад са децом

Учествовање у систематском
праћењу и вредновању деце,
реализације васпитно-образовног
рада.
Истраживао даровитост деце
Пружао сам помоћ васпитачима у
остваривању свих видова
васпитно-образовног рада,
пружање стручне помоћи,
пружање помоћи у припреми
стручних тема и угледних
активности. Пружање помоћи
приправницима у процесу
увођења у посао.
Пратио сам дечији развој како
индивидуално тако и групно
Пратио индивидуални приступ у
раду са децом
Реализовао угледне активности,
Основне организационе облике
ФВ

Рад са
родитељима,
старатељима

Организовао дечију Олимпијаду
у својој установи и учествовали
на међуокружној у Новом Саду
Организовао спортски дан са
родитељима
Родитељски састанци
Индивидуални састанци

Рад са
директором,
стручним
сарадницима
Рад у стручним
органима и
тимовима

Сарадња са
надлежним
установама,
организацијама,
удружењима и
јединицом

Учествовао сам на састанцима са
директором, о припремању и
договарању о заједничким
активностима, примао савете и
сугестије.
Учествовао у раду вапитнообразовног већа, педагошког
колегијума, стручног актива за
развојно планирање, тима за
заштиту деце од насиља, тима за
самовредновање рада установе,
тима за стручно усавршавање,
комисија за упис деце.
Сарађивао сам са Основном
школом, локалном самоуправом,
савез спортова, спортски центар
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за маркетинг, тим за
исхрану.
Тестирање моторичких
способности,
компјутерским програмом
ИЦ уређајем.
Browing timing sistem
Саветодавни рад,
радионице, састанци,
активи васпитача и
медицинских сестара,

Посматрање индивидуално
и у групама, асрадња са
васпитачима.
Сарадња са васпитачима
Усмерена активност,
шетње, превентивно
корективни рад, јутарње
телесно вежбање,
рекреативна пауза.
Такмичарске игре

Фебруар-Март

током године
Током године,
континуирано

Током године,
континуирано
Током године,
континуирано
Током године
континуирано

Април 2018

Такмичарске игре са
родитељима
Општи и групни
родитељски састанци
Индивидуални
саветодавни рад
Индивидуални и групни
састанци.

Током године,
континуирано
Током године,
континуирано
Током године,
континуирано
Током године,
континуирано.

Тимски рад

Током године,
периодично

Размена информација,
тимски рад, стручно
усавршавање и размена
искуства.

Током године,
континуирано

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2017/18. РАДНУ ГОДИНУ
локалне
самоуправе
Вођење
документације,
припрема за
рад и стручно
усавршавање

Водио сам дневник о сопственом
раду, месечно планирање.
Припремао и реализовао
активности које су предвиђене
годишњим планом.

Самостално, стручне
литературе

Током године,
континуирано

5. Извештај о раду библиотекара
ОБЛАСТ
РАДА
I Планирање и
програмирање
ВОР-а

II Праћење и
вредновање
ВОР-а

III Рад са
васпитачима
медицинским
сестрама,
стажистима

АКТИВНОСТ
Планирање набавке
литературе и периодичних
публикација (часописа) за
децу, васпитаче, стручне
сараднике, њихова физичка
обрада инвентарисање
класификација, сигнирање и
каталогизација,
Планирање развоја
библиотеке и набавка
библиотечке грађе потребне за
реализацију ВОР-а
Одабир и припремање
литературе и друге грађе за
разне ВО- активности,
Побољшање информационе,
информатичке писмености
корисника COBBIS

НАЧИН ОСТВАРЕЊА
Сајам књига,
издавачке куће путем
каталога и
електронски

Сарадња са васпитачима на
промоцији читања ради
задовољства кроз све облике
ВОР-а
Организовање активности у
библиотеци као подршка
учењу, коришћење ресурса
библиотеке у процесу учења ,
Систематско информисање
корисника библиотеке о
новоиздатим књигама,
стручним часописима и другој
грађи, о тематским
изложбама,
Различити облици и програми
рада

„Путујућа
библиотека“-

„Читаоница-причаоница“
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САРАДНИЦ
И
Стручни
сарадници,
директор ,
васпитачи,
деца

ВРЕМЕ
Континуир
ано током
године

Рад са корисницима
Прикупљање понуда
за радни лист
Стручна помоћ
библиотекара
васпитачу
у избору литературе
Напредна претрага
књижног фонда-обука

Дружење са децом
Слушање музике
(интернет)
Читање бајки

приказивање
појединих књига,
сликовница,
часописа...
Рад са родитељима...

Стручни
сарадници,
васпитачи,
медицинске
сестре,
васпитачи,
приправници
Сви објекти,
школе
Васпитачи
деца из млађе
средње
старије
групе,припре
мне групе,

Током
године

Током
године
Током
године

Током
Јаслене групе године
2 пута
месечно
Васпитачи
Библиотекар
„Сунце“
Љуково
„Пчелица“
„Сунцокрет“
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IV Рад са
децом

V Рад са
родитељима

VI Рад са
директором,
стручним
сарадницима
(психолог,
логопед,
сарадник за
физичко
васпитање)

VII Рад у
стручним
органима и
тимовима

Учење деце да пажљиво
користе и чувају библиотечку
грађу, да развијају навику
долажења у библиотеку,
такмичења и квизови о
прочитаној литератури за
децу,
Развијање истраживачког
духа, изворима сазнања и
осећаја за естетске вредности

2 април „Светски дан
дечије књиге“
Рад са децом у
библиотеци,
Проигравање приче
ЈВГГ,

Учешће на родитељским
састанцима ради давања
информација о читалачким
интересовањима и потребама
деце ради развијања
читалачких и других навика и
формирању личних
библиотека,
Остваривање сарадње са
родитељима у вези са
развијањем читалачких навика
код деце
Сарадња са стручним
сарадницима, директором у
вези с набавком и
коришћењем књижне и
некњижне грађе, те
целокупном организацијом
рада предшколске библиотеке,
Информисање стручних већа,
стручних сарадника и
директора о набавци нове
стручне литературе,
дидактичко-методичке, и
педагошко-психолошке
литературе,
Припремање и организовање
културних активности вртића,
књижевне трибине, сусрети,
разговори, акције прикупљања
књига, изложбе, обележавање
значајних јубилеја везаних за
установу:“ Месец књиге“,
Светски дан дечије књиге“,“
Дечија недеља“...
Рад у Тимовима у складу са
решењем директора
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Васпитачи и
деца млађе,
средње,стариј
е групе
Васпитачи
деца мл.гр,
ср,гр.
припремне
групе

Март

Посета родитеља у
библиотеци, учлањење
избор литературе као
подршка успешнијем
родитељству.

Родитељи,
деца,
васпитачи,
логопед,
психолог

Током
године

Родитељски састанак
тема: „Читалачке
навике“

Родитељи
мл.групе
васпитача
Д.М;Ј.М

Израда плана набавке
сликовница за децу
подела по групама
„Пертинијеви дани
дидактике и игровног
материјала“

Директор,
стручни
сарадници,
васпитачи

Сарадња у разним
пројектима-одабир
литературе

Април
Током
године

јун

Септембар

Ковилово
План набавке- по
договору
Током
године
Директор,
стручни
сарадници,
васпитачи,
медицинске
сестре

Тим за даровиту децу,
Тим за маркетинг
установе,
Учествовање у раду
комисије за проверу
савладаности програма
за увођење у посао
васпитача
Тим за развој

Током
целе
године
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предшколског
програма ...
Уписна комисија
VIII Сарадња
са надлежним
установама,
организацијама
, удружењима
и јединицом
локалне
самоуправе

IX Вођење
документације,
припрема за
рад и стручно
усавршавање

Сарадња са другим школама,
школском, народном и другим
библиотекама на територији
локалне самоуправе,
Сарадња са просветним,
научним, културним и другим
установама (новинскоиздавачким предузећома),
радио-телевизијским
центрима, позоришним
кућама, домовима културе и
другим образовним
установама

Посета градској
библиотеци –

Вођење евиденције о
библиотечкој грађи у
инвентар књигу,

Обрада нове грађе и
увођење исте у
Инвентар књигу

Припремање и вођење
летописа установе,

Тромесечно уношење
прикупљених података

Издавачке куће
„Креативни центар“,
„Прополис боокс“
Едукација приче
Т.Лабовић
„Једна веома гладна
гусеница „ЕКарле

Матица Српска
Семинар радионица на
тему:
„Мотивисани
библиотекари покрећу
свет“

Стручно усавршавањеучешће на семинарима,
саветовањима и другим
скуповима на којима узимају
учешће библиотекари

Трибина
„Даровити и
образовање“
Менса Србије
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Мај

Васпитачи и
деца
припремних
група
сарадња на
пројекту
ОШ
„Д.Јерковић“
ОШ
“П.Кочић“
ОШ
„Ј.Поповић“
ОШ“ др
Ђорђе
Натошевић
библиотека
у Новом
Сланкамену

Септембар
Април

Током
године

јун
Библиотекар
Ј.Јовин
Током
године
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Новине
„Просветни
преглед“објављен
чланак 22.03.2018.
„Чаролија игре након
прочитане приче“

Презентовање рада
библиотеке...

6. Извештај о раду службеника за послове заштите, безбедности и
здравља на раду
Делокруг рада специјалисте санитарно-еколошког инжењера регулисана је:
Законом о санитарном надзору, Законом о заштити становништва од заразних болести,
Законом о безбедности хране, Законом о безбедности и здрављу на раду и другим, те је
сарадник за здравствену заштиту, безбедност и здравље на раду пратио примену
процедура и упутстава у складу са Законом.
Законом о безбедности и здрављу на раду уређује се спровођење и унапређивање
безбедности и здравља на раду лица која учествују у радним процесима, као и лица која
се затекну у радној околини, ради спречавања повреда на раду, професионалних
оболења и оболења у вези са радом. У предшколској установи се обезбеђују мере
превенције на радном месту и у радној околини код послодавца у циљу спречавања
или смањења ризика на раду.
Табела бр.1 Извештај службеника за послове заштите, безбедности и здравља
на раду о извршеним активностима у току године
ОБЛИК
САРАДЊЕ
Сарадња са
родитељима и
запосленима
Сарадња са
медицинским
сестрама и
васпитачима
Сарадња са
техничким
особљем

Сарадња у
тимовима
установе

САДРЖАЈ
„Наше руке, наша
будућност“ светски дан
чистих руку
-„Ментално здравље“
-Упутства за безбедан
рад.
-Упутство за
поступање у случају
пожара“
-Аспекти чистоће /
средства за чишћење,
механика, време
контакта, температура /
-Упутства и употреба
дезинфекционих
средстава
-Тим за примену
Система за управљање
безбедношћу
производа / HACCP /од
1.XI 2017.
-Учествовање у раду

НАЧИН ОСТВАРЕЊА
Пано
Зашто прање руку? / Институт за
јавно здравље Војводине /.
Пано

МЕСТО, ВРЕМЕ
15.октобар 2017.
10.октобар 2017.
Јун 2018.

Пано, обука , информације.

-Обука, упутства / писмена и
усмена /, провера знања, интерни
записници, распоред рада,
евиденција присутности радника у
објекту „Сунце“.
-Извршена обука запослених за
коришћење биоцида и хемикалија /
увођење нових средстава /
-Мултидисциплинарни тим који
управља развојем и применом
HACCP система на нивоу установе /
Пријем намирница, тачност
декларација, уверења о квалитету,
обука запослених и др. /.
-Стручни тим за заштиту деце од
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Током године

29.мај 2018.
Свакодневно
15.новембар 2017.
Током године
14.октобар 2017. /
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стручних органа

насиља.
-Васпитно – образовно веће

службена белешка
бр.13 /

-Превентивне
медицинске сестре

-Учешће у Тиму за превентивну
здравствену заштиту

Три скупа током
године
По потреби

- Координирање свих активности у
вези забране пушења.
-Тим за пружање
додатне подршке деци
и родитељима са
специфичним
нутритивним
потребама
-Тим уредничке
редакције
-Правна и
рачуноводствена
служба установе

Управни одбор

Обука за
безбедан и
здрав рад
радника
Предшколске
установе

-Организација заштите
на раду и њено
функционисање
-Основни извори
опасности и мере
заштите

Превентивне
активности на
очувању
здравља деце и
одраслих

-Праћење оболевања,
вакцинације деце,
алергијских и других
оболења из
здравственог листа.
-Размена искустава
- Интерни санитарнохигијенски надзор
кухињских блокова и
објеката.
-Праћење
распрострањености и
узрока поремећаја
здравља деце.
-Спровођење обавезне
мере превентивне
дезинсекције и
дератизације.

Интерни
санитарно
хигијенски
надзор
Предшколских
установа

-Учешће у тиму

Два скупа током
године

-Израда Монографије установе

28.децембар 2017.
14.мај 2018.

Израда техничке спецификације за
средства и прибор за одржавање
хигијене, лабораторијска
испитивања запослених намирница
и предмета опште употребе,
праћење реализације.

Током године

14.септембар
2017.

-Учешће на деветнаестој седници
управног одбора по тачки 5 дневног
реда.
-Теоријско и практично,

-Током године

-Ризици

-По потреби

-Конкретне мере
-Превентивне медицинске сестре
/ обиласци, вођење евиденције,
предузимање мера /

- Током године
-По потреби

-Стручне службе
Укупно 22 интерна Записника
/ на увид директору установе као и
по потреби Републичкој санитарној
инспекцији и осталим стручним
службама /.

Септембар 2017август 2018.

-Током године
-Њихово спречавање и сузбијање
-Упутства за поступање пре, у току
и након дезинсекције као и
дератизације. Праћење спровођења.
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По плану, и по
потреби
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Интерне
евиденције и
неправилности
здравствено
хигијенског
стања
Евиденције о
повредама на
раду

-Уочене неправилности
и недостаци;
- Налог мера за
отклањање;
- Праћење реализације.

Надзор по
индикацијама

Од укупно 22
Записника :
-редовних- 13
-по индикацијама- 6
-контролних- 3
-Санитарни прегледи

Интерни надзор
с предлогом мера и праћењем
реализације.

-Узорковање
намирница и брисева

-Епидемиолошка служба.

Завод за јавно
здравље

у 2017-oj - 2
у 2018-oj – 1

-Консултације
Сарадња са
центром за
превенцију
болести
Сремска
Митровица

Сарадња са
Републичком
санитарном
инспекцијом

-Достава података
потребних за израду
извештаја предвиђеног
„Програмом
здравствене заштите
становништва од
заразних болести“ /Сл.
гласник РС,
бр.22/2016године /.
-Редовни обиласци
објеката под надзором

-Интерне службене белешке
/ Укупно – 65 /
-Записници о враћању намирница
тендерски изабраном добављачу /
рекламациони записници /
/ Укупно - 17 /
Образац 1, Образац 3.
У овој радној години три лаке
повреде на раду

-Организовање и праћење;
предузимање мера по Закону.

Сарадња са
Домом здравља

Током године
Током радне
године
/ Септембар 2017август 2018. /
Током године

-Током године

-Током године
-Епидемиолошка, микробиолошка и
служба хигијене и медицинске
екологије.
- Упитник за воду, санитацију и
хигијену руку - СЗО кључни
индикатори - објекти за боравак
деце и омладине.

-„Невен“

20.август 2018.
-Мај 2018.

25.септембар
2017

-Имплементација HACCP-a
-Усмени налог мера
након извештаја ЗЗЈЗ

-Усмени налог мера

-Писмени налог мера

-Јарковци

-Консултације

-„Невен“
-„Маслачак“

Сарадња са
Републичком
ветеринарском
инспекцијом

Септембар 2017август 2018.

-Консултације
-Решавање
неправилности
приликом испоруке
добављача
-Консултације са
надлежним
епидемиологом у
Инђији

26.децембар 2017.
19.март 2018
2.април 2018.
11.април 2018.
21.април 2018.
22.мај 2018.
20.јун 2018.

- Правилно спровођење Закона о
ветеринарству.

27.новембар 2017.

- Службене белешке бр.43 и бр.44

22.фебруар 2018.

-Поштовање Правилника о
обавезним здравственим
прегледима одређених категорија
запослених, других лица и
клицоноша.

14.децембар 2017.
18.децембар 2017.
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Сарадња са
ватрогасним
савезом
Војводине

-Обука и испит

-Уверење о положеном стручном
испиту из области заштите од
пожара Сектора за ванредне
ситуације Министарства
унутрашњих послова
-Провера реализације наложених
мера

Мај, јун 2018.

Сарадња са
Министарством
унутрашњих
послова, сектор
за ванредне
ситуације,
оделење за
ванредне
ситуације
Сарадња са
Министарством
унутрашњих
послова, сектор
за ванредне
ситуације,
оделење за
ванредне
ситуације,
Одсек за
управљање
ризицима и
цивилну
заштиту
Сарадња са
Јавним
комуналним
предузећем
„Комуналац“
Инђија

-Информације,
препоруке, налог мера

-Информације,
препоруке, налог мера.

- Ненајављен контролни преглед,
контрола реализације наложених
мера из претходне радне године / од
22.фебруара 2017 и 26.маја 2017. /

23.март 2018.

-Систем мониторинга
воде / једна тачка у
централној кухињи
предшколске установе
/

- Допис, договор / директор /.
- Редовно узорковање.

Јануар 2018.
Месечно.

Министарство
здравља

-Консултације са
представником
Министарства здравља
за увођење и примену
Система за управљање
безбедношћу
производа / HACCP /

-Предшколска установа, централна
кухиња / директор, дијететичарнутрициониста и службеник за
послове заштите, безбедности и
здравља на раду /

5.јануар 2018.

Вођење
документације

-Инфективне болести
деце.

-Месечни извештај превентивних
сестара и сестара-васпитача.
-Пријава васпитача.
-Праћење листа
оболевања,бележење евентуалних
промена.

-Дневно

-Оболевање радника.
-Документација у
области безбедности и
здравља на раду.
- Евиденције
предложених мера и

27.јун 2018.
20.септембар
2017.

-Недељно
-Месечно
-Годишње

-Образац 1, образац 3,образац 6 и
др.
-Интерне службене белешке.
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Остале
активности

Аутор и
излагач
самосталних
стручних
радова на
Националном
конгресу I
категорије
здравствених
радника Србије
са
међународним
учешћем
Стручно
усавршавање

реализације.
-Учешће у
координационом
одбору Друштва
санитарно еколошких
инжењера и техничара
Републике Србије
-Дом културе Бешка
-Галерија куће
Војновић
-Културни центар
Инђија

Годишњи план рада

По позиву
28.X 2017.
26.V 2018.

-Дани Данице Јовановић
-„Песнички дани Мита Чортан“
-Промоција часописа Инђијски
културни канделабар

29.септембар
2017.
10.новембар 2017.
16.новембар 2017.

Самостални ауторски радови:
„Снагa, победа, знање“

-„Употреба протеинских тестова
у циљу испитивања хигијенских
услова“

„Хоћемо и можемо
боље“

-„Улога и значај санитарноеколошког инжењера у
предшколској установи са посебним
освртом на Закон о безбедности и
здрављу на раду“

Курс прве категорије
Друштва санитарних
инжењера и техничара
Србије „Наш изборздравље“

Акредитациони број:

Центар за развој
људских ресурса и
менаџмент

Д-1-598/2017.

VII годишња конференција о
безбедности и здрављу на раду

26.X 2017.

24.V 2018.

22.IX 2017.
Добановци

15.XII 2017.
Београд

7. Извештај о раду сарадника за исхрану
Исхрана се у току радне 2017/2018 године реализовала у једној централној
кухињи, где се храна дистрибуирала у 11 предшколских објеката целодневног боравка
на територији Општине Инђија. Исхрана се планира и организује у складу са
правилником о нормативима исхране деце у установама за децу. Посебна пажња поред
енергетских, градивних, и заштитних материја посвећује се хигијенској исправности
свежих намирница и готове хране.
Планирање исхране обавља се за сваку сезону у години(пролеће, лето, јесен,
зима) и сваки месец у сезони. Планирање исхране представља израду прехрамбених
потреба по једном детету и за сваки дан једног месеца израду јеловника који на основу
свог хемијског састава задовољавају принципе правилне исхране.
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Исхрана деце састоји се из два главна обеда, доручка и ручка и две ужине.Обеди
се сервирају у одређеним временским интервалима. Оброцимa у вртићу се задовољава
75% дневних енергетских потреба.
Од укупног броја уписане деце евидентирано је 15 деце са специфичним
захтевима у исхрани: алергије на поједине намирнице или групе намирница,
метаболички поремећаји., посебни здравствени захтеви.
Табела 1. – Алергени
Алерген
агруми
орашасти плодови
Кикирики
млеко и млечни производи
јаја
соја
глутен
пшенично брашно
мед
банана
јабука

Број деце
1
9
7
4
4
3
1
1
5
3
2

Табела 2. Посебни здравствени захтеви
Ларинго-фарингеални рефлукс
Искључивање шећерних концентрата

1
2

Облик сарадње

Садржај

Начин остварења

Место и време

Сарадња са
васпитним особљем

Тема: „Здрава и
нездрава храна“ – Шта
је здравије лубеница
или крофна?

Кроз очигледно средство –
Фотографије различитих врста
намирница и припрему воћне
салате деци објаснили значај
појединих намирница и њихов
допринос здрављу
Публикације, презентације,
индивидуални разговори, панои
за родитеље

Објекат „Сунце“
23.фебруар 2018.
Рончевић

Консултације у вези
значаја правилне
исхране деце
Сарадања са
родитељима

Сарадња са тимом
за превентивну
здравствену
заштиту

-Консултације у вези
индивидуалних
јеловника због
здравствених потреба
детета или других
опредељења
-Увид у
антропометријска
мерања васпитних
група
-Консултације у вези
здравственог стања
детета и потреба

Током године,
по потреби

Израда индивидуалних
јеловника
Израда листе нутритивних
алергена у јеловнику

Размена искуства

73

Током године

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2017/18. РАДНУ ГОДИНУ
везаних за исхрану
Сарадња са
сарадником за
здравствену
заштиту ,
безбедност и
здравље на раду и
економом

Сарадња са правном
службом и службом
рачуноводства

Сарадња са
кухињским и
техничким особљем

Праћење хигијенског
стања кухињских
блокова

Интерна контрола хигијеског
стања кухињског блока
Контрола исправности
намирница (рокови употребе)
Записници о враћању
намирница тендерски
изабраном добављачу

Јавне набавке
намирница и
прехрамбених
производа
-Правилна припрема и
квалитет готовог оброка
-Утрошак намирница

Израда тендерске
документације – техничке
спецификације
Праћење јавних набавки
намирница и прехрамбених
производа
Дневни и недељни извештај о
утрошку намирница

Стручно
усавршавање

Излагач
самосталних
стручних радова на
Симпозијуму
здравствених
радника Србије

Током године

Свакодневно

Пријем намирница, тачност
декларације, складиштење и
дистрибуција
Евиденција о квалитету готовог
оброка (органолептичка оцена
мириса, укуса, садржаја соли)

Сарадња са Заводом
за јавно здравље
Сремска Митровица

Током године

По потреби

-Узимање брисева из
кухињског блока
-Калоријскоброматолошка анализа

Брис посуђа и брис руку
кухињског особља
-Одређивање калоријске
вредности оброка

Удружење дијететичара
– нутрициониста
предшколских установа
Београда

Тема: „ Исхрана деце
предшколског узраста и
хроничне незаразне болести“

10. новембар 2017.

Савез удружења
здравствених радника
Србије
Савез удружења
здравствених радника
Србије

Тема: „ Исхрана током
животног циклуса“

20.април 2017.

Симпозијум здравствених
радника Србије „Снага, победа,
знање!“
Презентација рада са темом:
„Утицај исхране на ментално
здравље у раном животном
добу“

29. октобар 2017.

Удружење дијететичара
– нутрициониста
предшколских установа

Презентација рада са темом:
Исхрана и ментално здравље
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18. мај 2018.
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Београда
Савез удружења
здравствених радника
Србије

Превентивне
активности на
очувању здравља
деце и одраслих

Остале активности

Перманентно развијати
свест о правилној
исхрани и безбедној
храни
Учешће у
координационом
одбору Друштва
дијететичара –
нутрициониста
предшколских установа
Србије
Члан Управног одбора
Удружења
нутрициониста –
дијететичара
Предшколских установа
Србије

Симпозијум здравствених
27. мај 2018.
радника Србије „Хоћемо и
можемо боље“
Презентација рада са темом:
„Процена сатурације артериjске
крви кисеоником код радника
предшколске установе“
Саветодавни разговори

Током године

Пано: Како побољшати
имунитет код деце

Фебруар

Годишњи план рада

По позиву

Усваја предлоге и доноси
одлуке о реализацији стручних
скупова

По позиву

БРОЈ И ВРСТА ОБРОКА
У централној кухињи припрема се ручак за седам објеката ПУ”Бошко Буха” и три
објекта при Основним школама, а затим се дистрибуира до приручних кухиња.
Број обеда с обзиром на број уписане деце износи 1448 целодневног боравка
предшколске установе и предшколског припремног програма. Број долазеће деце је у просеку
негде 30 % мањи од уписане.У приручним кухињама припремају се ужине и доручак, с тим да
се друга ужина наизменично припрема и у централној и у приручним кухињама зависно од
врсте ужине.
ПРЕГЛЕД БРОЈА И ВРСТЕ ОБРОКА ГОДИШЊЕ – ПРЕМА КУХИЊАМА
(обрачунато на основу броја уписане деце)
Р.
КУХИЊА
ДОРУЧАК
УЖИНА
РУЧАК
УЖИНА
бр.
1. СУНЦЕ
160420
146380
305500
210028
2. НЕВЕН
33904
42380
25428
МАСЛАЧАК
3.
33072
41340
24804
4. СУНЦОКРЕТ
9360
11700
7020
5. ЦВРЧАК
4992
6240
3744
6. ПЧЕЛИЦА
13520
16900
10140
7. БАМБИ
4160
5200
3120
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4117
3938
5370
2864
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ЂУРЂЕВАК
ОШ „ЈОВАН
ПОПОВИЋ“
ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“
ОШ „ДУШАН
ЈЕРКОВИЋ“
ОШ „22 ЈУЛ“
КРЧЕДИН
ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“
ЉУКОВО
ОШ „ДУШАН
ЈЕРКОВИЋ“
ЈАРКОВЦИ

УКУПНО

6032
3536
8736
9984

7540
4420
10920
12480

-

4524
2652
6552
7488

3938
3759
5370
10024

-

-

-

-

2506

-

-

-

-

2685

-

-

-

-

-

305500

305500

305500

305500

44571

V ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
1. Извештај о раду органа управљања
Чланове органа управљања је именовала Скупштина општине Инђија (СО-е
Инђија) решењем бр. 02-170/2016-I од 17.06.2016. године, и то: Иваниш Снежану,
Пеовић Сању и Балевић Далибора – из реда локалне самоуправе; Зорић Марију,
Ђоковић Татјану и Иброчић Драгана – из реда родитеља и Поповић Марију, Вученовић
Тању и Брдар Анку – из реда запослених. Решењем бр. 02-380/2016-I од 11. 10.2016.
године СО-е Инђија је за члана органа управљања именовала Безовник Петера, из реда
локалне самоуправе уместо Иваниш Снежане а решењем бр. 03-34/2017-I од 21.02.2017.
године СО-е Инђија је за члана органа управљања именовала Контић Марију, из реда
локалне самоуправе, уместо Балевић Далибора.
Извештај о раду органа управљања је рађен јединствено за радну 2017/2018.
годину односно за период од 01.09.2017. – 31.08.2018. године.
Управни одбор Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија је у радној
2017/2018. години , одржао 12 седница, на којима је донео већи број одлука, општих
аката, решења и закључака који су од значаја за успешно остваривање делатности
предшколског васпитања и образовања и законитог пословања предшколске установе.
Управни одбор је у наведеном периоду донео:
 31 одлука ,
 7 закључка и
 0 решења.
Усвојени су:
 Извештај о извршењу годишњег плана рада ПУ „Бошко Буха“ Инђија за радну
2016./2017. годину;
 Извештај о остваривању предвиђених циљева, задатака и активности
планираних Развојним планом ПУ "Бошко Буха" Инђија (2017-2020) за период
од 01.09.2017. до 15.01.2018. године
 Извештај о самовредњовању рада ПУ "Бошко Буха" Инђија
 Извештај о раду директора ПУ „Бошко Буха“ Инђија за период од 01.09.2017.
године до 15.01.2018. године;
 Извештај о раду директора ПУ „Бошко Буха“ Инђија за период од 01.02.2017.
године до 31.08.2017. године;
 Извештај о остваривању плана стручног усавршавања запослених у ПУ "Бошко
Буха" Инђија за радну 2016/2017. годину;
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 Извештај о попису имовине и обавеза ПУ „Бошко Буха“ Инђија на дан
31.12.2017. године;
 Извештај о финансијском пословању ПУ „Бошко Буха“ Инђија за 2017. годину;
 Завршни рачун ПУ „Бошко Буха“ Инђија за 2017. годину;
 Извештај о извођењу излета за ППП у радној 2017/2018. години;
Донети су:
 Годишњи план рада ПУ „Бошко Буха“ Инђија за радну 2017./2018. годину и
Измене годишњег плана рада ПУ „Бошко Буха“ Инђија за радну 2017/2018.
годину;
 Измене Предшколског програма;
 План стручног усавршавања запослених у ПУ „Бошко Буха“ Инђија за радну
2017/2018. годину;
 Измене и допунe Финансијског плана пословања ПУ „Бошко Буха“ Инђија за
2017. годину (II ребаланс, III ребаланс );
 Финансиjски план ПУ „Бошко Буха“ Инђија за 2018. годину и Измене
Финансијског плана ПУ „Бошко Буха“ Инђија за 2018.годину (I ребаланс );
 План набавки ПУ „Бошко Буха“ Инђија за 2018. годину;
 Статут ПУ „Бошко Буха“Инђија;
 Правилник о упису деце;
 Пословник о раду Управног одбора ПУ „Бошко Буха“ Инђија;
 Пословник о раду васпитно-образовног већа;
 Правила понашања у ПУ „Бошко Буха“Инђија:
 Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у ПУ
„Бошко Буха“Инђија;
 Правилник о условима и начину коришћења службених возила;
 Дата је сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова и
радних задатака у ПУ „Бошко Буха“ Инђија од 23.03.2018. године.
 Разматране су и прихваћене информације о извршеним инспекцијским
надзорима:
- санитарне инспекције од 22.08.2017. и од 13.04.2017. године;
- просветне инспекције од 15.12.2017.године, од 11.01.2018. и од
17.05.2018.године

2. Извештај о раду Савета родитеља
Савет родитеља као саветодавни орган установе, у радној 2017/2018. години је
одржао шест седница на којима је разматрао питања из своје надлежности тј.
предлагао је мере за унапређивање васпитно – образовног рада у установи и то:
 Упознавање чланова Савета родитеља са надлежностима Савета родитеља ПУ
„Бошко Буха" Инђија;
 Избор заменика председника Савета родитеља ПУ „Бошко Буха“;
 Упознавање са Извештајем о раду директора Јелене Кресоја у периоду од
01.02.2017. до 31.08.2017. године;
 Разматрање извештаја о Извршењу годишњег плана рада ПУ “Бошко Буха“
Инђија за 2016/2017. годину;
 Упознавање са Планом стручног усавршавања за радну 2017/2018. годину;
 Разматрање Годишњег плана рада ПУ “Бошко Буха“ за радну 2017/2018. годину;
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 Информације о формирању Општинског савета родитеља, упознавање са
надлежностима и избор представника Општинског савета родитеља из реда ПУ
„Бошко Буха“ Инђија;
 Позоришне представе за децу;
 Договор око Новогодишњих пакетића за децу;
 Фотографисање деце;
 Разматрање Извештаја о самовредновању културе установе;
 Разматрање Извештаја о реализацији предвиђених циљева, задатака и
активности планираних Развојним планом за период 01.09.2017. до 15.01.2018.
године;
 Разматрање Извештаја о стручном усавршавању у првом полугодишту радне
2017/2018. године;
 Разматрање Извештаја о раду директора Јелене Кресоја у периоду од 01.09.2017.
до 15.01.2018.године;
 Разматрање предлога Измена и допуна Годишњег плана рада за радну 2017/2018.
годину ПУ "Бошко Буха" Инђија;
 Разматрање Измена Предшколског програма ПУ "Бошко Буха" Инђија;
 Упознавање и разматрање предлога Статута ПУ "Бошко Буха" Инђија;
 Разматрање и доношење Пословника о раду Савета родитеља;
 Давање сагласности на организовање једнодневног излета за децу ППП-а;
 Разматрање извештаја о остваривању једнодневног излета за децу припремног
предшколског узраста у радној 2017/2018. години.
Три представника из Савета родитеља установе су укључена у рад Општинског савета
родитеља. На 12. седници Савета родитеља установе одржане дана 05.12.2018. године,
једногласно су изабрани представници Општинског савета родитеља и њихови
заменици. Први састанак у радној 2017/2018. години одржан је 14.12.2017. године када
је и формиран Општински савет родитеља, док је други састанак одржан 17.04.2017.
године. На састанцима су разматрана питања из своје надлежности.

3.1. Извештај о раду директора за период од 01.09.2017. до 15.01.2018.
1.РУКОВОЂЕЊЕ ПРОЦЕСОМ ВАСПИТАЊА И УЧЕЊА
1.1 Развој културе васпитно-образовног рада
Сазивала сам и руководила седницама Васпитно-образовног већа (30.08.2017.
14.09.2017.,13.12.20017.), педагошког колегијума (14.09.2017.), тимом за развојно
планирање (29.08.2017.13.09.2017.) и тимом руководилацa објеката (25.09.2017.,14.11.
2017.), усмеравала и усклађивала рад осталих стручних органа у установи.
Учествовала сам на предавањима, стручним скуповима, семинарима„Пертинијеви дани“ (14.09.2017.) „Пројекти у предшколској установи“(02.,03.09.2017. )
„Зашто су бајке важне за децу“ (07.10.207.) „Стручна конференција за васпитачеИстраживачки приступ у васпитној пракси“(07.10-12.10.2017.) као и на активима
директора у општини Инђија (11.09.2017., 18.10.2017.30.11.2017.10.01.2018.) и
сремском округу (20.11.2017.).
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1.2.Стварање здравих и безбедних услова за развој детета
Пратила сам и укључивала се у реализацију Програма заштите деце од насиља. На
општем родитељском састанку одржаном 30.08.2017.године родитеље сам информисла
и упознала са Правилником о понашању запослених и родитеља а у свим васпитним
групама је на родитељском састанку у септембру представљен Посебни протокол о
заштити деце од насиља и Програм установе за заштиту деце од насиља.Са најближим
сарадницима сам пратила услове за безбедност деце у објектима и двориштима,број
долазеће деце у групи,здравствено хигијенске услове и опремљеност.
Како би деца и родитељи имали безбедан приступ дограђеном делу објекта „Сунце“
избетониране су прилазне стазе до истог и постављена расвета дуж стазе.
Како би установа свела на најмању меру ризик од опасности по безбедност хране
предузела сам све потребне активности ка имплементацији HACCAP система на 15
издвојених одељења на територији Општине Инђија са централизованом кухињом у
организацији ПУ „Бошко Буха“. Реализована је обука за запослене за потребе увођења
HACCAP система 15.11.2017.године,где је учествовало 100 запослених. Обуку је
извршила консултантска кућа „Мастер Стандард“ из Бечеја са којом смо склопили
уговор о пружању услуга око израде документације према захтевима HACCAP система.
Како није било повреде забране дискриминације, забране насиља злостављања и
занемаривања, као ни повреде забране страначког организовања и деловања нисам
предузимала никакве мере у вези истих.
1.3.Развој и обезбеђивање квалитета васпитно-образовног процеса у предшколској
установи
Пратила сам реализацију различитих облика и програма рада на нивоу установе.Од
октобра 2018. године реализује се програм рада „Читаоница причаоница“ у Новим
Краловцима. Тиме је реализован један од циљева у Развојном плану установе, повећање
обухвата деце различитим облицима и програмима рада.
Годишњим програмом рада предвиђено је да предмет самовредновања установе за
радну 2017/2018. годину буде „Етос“. У сарадњи са координатором тима за
самовредновање рада установе активно сам учествовала у реализацији предвиђених
активности о самовредновању рада установе. Предмет самовредновања, непосредно је
култура установе (начин живота и рада установе, систем уверења и обичаја) а посредно
Етос и Организација рада и руковођење. Истраживање је вршено по HANDY-евој
типологији по којој постоји четири врсте односно типа културе: култура моћи,култура
улога,култура задатака и култура подршке. Проблем истраживања је који тип кутуре је
доминантан у установи,каква је структура доминантне културе и да ли је у складу са
вредносним садржајима,да ли је хомогена или постоје различите субкултуре с обзиром
на радно место запослених,каква је идеална култура и какав је однос између опажене и
идеалне културе. У истраживању је учествовало 115 запослених а задатак испитаника
је да из листе тврдњи одаберу 15 тврдњи које најбоље описују установу а након тога
изаберу 10 тврдњи идеалне установе.Испитивање је било анонимно. Добијени
резултати показују да се 35% свих одабраних тврдњи односи на културу улога,27% на
културу моћи,24% на културу задатка и 14% на културу подршке. Може се закључити
да је у установи доминантна култура улога,али су значајно присутне и култура моћи и
задатка,док је најмање заступљена култура подршке. На основу резултата
самовредновања планирају се и предлажу мере и активности за унапређење рада
установе које ће бити донете на наредним активима, где ће васпитно образовно особље
давати предлоге за мере унапређења културе
подршке. Сачињен извештај о
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самовредновању рада установе је поднет на педагошком колегијуму и васпитнообразовном већу.
Присуствовала сам на 19 угледних активности, пратила рад васпитача и деце у
групи, давала повратне информације о раду, усмено и у писаном извештају. Подељени
су инструменти васпитно-образовном особљу за самоевалуацију рада.
Како би се створили безбеднији и квалитетнији услови за боравак деце у установи,
бетонско игралиште за децу у објекту „Сунце“ је пресвучено са новом подлогом а
поменуте радове је донирало грађевинско предузеће „Мартини градња“ и „Летач“.
Извршена је набавка дидактичких играчака и материјала за опремање мешовите
групе у објекту „Цврчак“ и припремне групе у Јарковцима, као и набавка стручне
литературе за потребе васпитно-образовног особља и литературе за децу у оквиру
библиотеке у износу од 112.389,35 динара.
1.4.Обезбеђивање и праћење добробити и развоја детета
Како би повећали обухват деце у мањим срединама предшколским васпитањем и
образовањем што је и један од планираних циљева у Развојном плану установе, активно
сам се учествовала у достављање потребне документације Фондацији Новак Ђоковић за
израду пројекта адаптације дела простора ОШ „Петар Кочић“ на Љукову у издвојено
оделеље предшколске установе. Фондација Ђоковић ће уложити 2.675.539,00 динара у
адаптацију поменутог простора.
Обезбедила сам неопходне услове за стручно усавршавање 30 васпитача и стручних
сарадника на семинару „Пројекти у предшколској установи“ 02. и 03.10.2017. и за 17
васпитача на семинару „Унапређивање добрих модела комуникације“ 25.11.2017.
године.
Приликом посета групама указивала сам васпитачима и медецинским сестрама на
унапређење процеса праћења и напредовања деце дефинисањем циљева праћења и
посматрања, избором инструмента, уређењем средине за развој, итд...
Сарађивала сам са члановима Интересорне комисије у вези размене мишљења и
података о деци са сметњама у развоју,обезбеђивања личног пратиоца и остваривању
права за бесплатан боравак у установи деце са сметњама у развоју.
2.ПЛАНИРАЊЕ,ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ
2.1.Планирање рада и организација установе
Са најближим сарадницима учествовала сам у изради и доношењу следећих
докумената: Извештаја о реализацији Годишњег плана рада установе за 2016./2017.
годину ,Годишњег плана рада за 2017./2018.годину и Плана стручног усавршавања за
радну 2017/2018.годину. Благовремено сам упућивала документа Савету родитеља,
Васпитно- образовном већу и Управном одбору да их доноси (14.09.2017.)
Процес контроле рада запослених спроводила сам:
-непосредним увидом у поступање запослених у процесу рада;
-обављањем разговора са родитељима деце који су имали примедбу на рад запослених
као и на опште функционисање установе;
-праћењем реализације непосредног васпитно образовног рад и давањем усмених
савета васпитном особљу како би унапредили свој рад;
-разматрањем извештаја о реализацији рада.
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2.2.Управљање информационим системом установе
Благовремено сам информисала запослене преко главних васпитача, на Васпитнообразовном већу, активима, истицањем обавештења, одлука, решења, општих аката и
других докумената на огласној табли и у непосредном разговору са запосленима.
Пратила сам и усмеравала редовно ажурирање информација на сајту установе.
Прослеђивала сам информације и обавештења која се тичу рада установе локалним
медијима.
3.ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ
3.1.Планирање,селекција и пријем запослених
На почетку I полугодишта радне 2017/2018. године извршила сам пријем 42 радника
на одређено време, од којих је 30 васпитно-образовно особље (12 ангажовано у
припремном предшколском програму).
Редовно сам у сарадњи са секретаром установе на месечном нивоу начелнику
општинске управе достављала податке о току рационализације у установи као и
образац за добијање сагласности за ново запошљавање недостајућег стручног и другог
кадра на неодређено време.
У складу са закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава извршен је пријем у радни
однос на неодређено време 4 васпитача за рад са децом узраста од три године до
поласка у школу.
3.2.Професионални развој запослених
У сарадњи са помоћником директора пратила сам реализацију плана стручног
усавршавања у установи и ван ње, вођење евиденције о учешћу и броју сати обуке за
сваког запосленог.
Обезбедила сам учешће на следећим семинарима и стручним скуповима за
васпитно-образовно особље:
- „Пројекти у предшколској установи“-30 учесника;02 и 03.09.2017.
- „Корак по корак-квалитетном образовном праксом ка друштву знања,за предшколске
установе-2“-4 учесника;01 и 03.09.2017.
- „Пертинијеви дани2017.“-5 учесника;04.03.2017.
- „Породица и вртић-сарадња са породицом“8 учесника;15.09.2017.
- „Курс прве категорије санитарних инжињера и техничара Србије„Наш избор-здравље"
1 учесник;22.09.2017.
- „Стручна конференција за васпитаче-Истраживачки приступ у васпитној пракси“-4
учесника;07.10-12.10.2017.
- „Зашто су бајке важне за децу“-11 учесника;07.10.2017.
- „Медицинска сестра-васпитач као креатор квалитетне праксе“-3 учесника;12-16.10.
2017.
- „Стручни сарадник и сарадник-активни учесник у грађењу културе вртића као
заједнице која учи““-2 учесника; 02-05.11.2017.2017.
-„Дводевне консултације медецинара“; 3 учесника;26.10.2017.
- „Квалитетан васпитно-образовни рад у предшколским установама“-5 учесника;
28.10.2017.
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- „Педагошки саветодавни рад васпитача и стр.сарадника у функцији оснаживања
сопствених капацитета“-2 учесника;18.11.2017.
- „Исхрана деце предшколског узраста и хроничне незаразне болести“-1 учесника;
10.11.2017.
- „Унапређивање добрих модела у комуникацији“- 17 учесника;25.11.2017.
- „Неговање народне традиције“-5 учесника;12.12.2017.
- „Анализа стања и услуга за одојчад и малу децу са сметњама у развоју у Србији:
препреке и могућности“-2 учесника;18.12.2017.
- „Рано препознавање здравствених ризика код деце предшколског узраста и подршка
детету и породици“-1 учесним;08.-10.11.2017.
Обезбедила сам учешће на следећим семинарима и стручним скуповима за ван
наставно особље:
-„Почетак примене новог Закона о основама система образовања и васпитања и новог
Закона о високом образовању“-2 учесник;02.11.2017.
- "Златиборски дани јавних набавки"-1 учесник;29.09.-02.10.2017.
3.3.Унапређење међуљудских односа
Личним примером,радила сам на стварању радне атмосфере коју каректерише
посвећеност послу,тимски рад и подршка за остваривање што бољих стандарда рада.
У циљу побољшања међуљудских односа и комуникације међу запосленима у
колективу, организован је акредитован семинар „Унапређивање добрих модела у
комуникацији“ за 17 учесника, а за запослене у установи стручни сарадници су
одржали едукативну радионицу „Тимски рад“ 05.12.2017.године.
3.4.Вредновање резултата рада,мотивисање и награђивање запослених
Обављала сам педагошко инструктивни увид у реализацију посматраних активности
са децом,увид у документацију,давала повратне информације о раду, као и писмени
извештај о праћеном сегменту рада (17 посета васпитачима и 2 медецинским сестрама).
У сарадњи са координатором актива приправника и ментора организовала сам
полагање пред комисијом за 12 приправника,давала повратне информације и савете за
даљи рад.
Користила сам различите начине мотивисања и награђивања рада запослених:
похваљивање, организовање одласка у позориште, неформалног славља, екскурзије...
Поводом Новогодишњих празника 28.12.2017. године организована је прослава у
ресторану „Дијамант“ где је присуствовало 100 запослених.
4.САРАДЊА СА
ЗАЈЕДНИЦОМ

РОДИТЕЉИМА,

ОРГАНОМ

УПРАВЉАЊА

И

ШИРОМ

4.1.Сарадња са родитељима
Са најближим сарадницима организовала сам општи родитељски састанак за
родитеље новоуписане деце из објекта „Сунце“ и „Невен“- 30.08.2017.године,где су
упознати са начином рада установе,правима и обавезама запослених и родитеља,и
програмом превентивне здравствене заштите и припремом деце за адаптацију.
У сарадњи са помоћником директора и главним васпитачима, обавештавала сам
родитеље о свим питањима који се тичу организације рада установе, благовременим
постављањем информација на огласној табли и сајту установе, и посредством медија.
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Свакодневно обављала разговоре са њима у вези унапређења рада,благовремено
одговарала на жалбе, молбе и захтеве у вези уписа деце,премештања у другу групу или
објекат.
Активно их укључивала у васпитно образовни рад, стручни актив за развојно
планирање,тим за самовредновање,процес адаптације деце,организовање Дечје недеље
и Новогодишњих празника.
Сазивала сам седнице Савета родитеља и редовно извештавала о свим аспектима
рада установе (14.09.2017. и 05.12.2017.). Формиран је Општински савет родитеља који
чини један представник савета родитеља сваке школе и три из предшколске установе на
територији опшштине Инђија.Прва седница Општинског савета родитеља је одржана
14.12.2017.године.
У овом периоду родитељи из објекта „Цврчак“у Крчедину су организовали кречење
боравка за децу, родитељ из објекта „Невен“ је донирао Монтесори материјал а из
објекта „Сунце“ играчке за децу у износу од 28.395,00 а за објекат „Маслачак“у Бешки
донирана јелка и украси за јелку.
4.2.Сарадња са органом управљања
У сарадњи са секретаром установе,благовремено сам сазивала седнице Управног
одбора и извештавала чланове о свим сегментима рада установе како би омогућила
органу
управљања
да
обавља
послове
предвиђене
законом.
(06.09.2017.,14.09.2017.,05.10.2017.,20.11.2017.,18.12.207.,20.12.2017.,). На седницама
управног одбора редовно присуствује представник синдиката.
4.3.Сарадња са државном управом и локалном самоуправа
Остварила сам конструктивне односе са државним органима и ресорним
министарством и благовремено достављала податке Школској управи.Установа се
регистровала у базу података јединственог информационог система МинистарстваДоситеј пријавом овлашћене особе (гл.васпитач С.Р. и сл.за јавне набавке Н.Г.) која
редовно уноси тражене податке.
Присуствовала сам састанцима директора предшколских установа Сремског и
Јужнобачког округа (20.11.2017.).
Сарађивала сам са представницима локалне самоуправе у циљу побољшања
квалитета рада. Установа је укључена у рад Система 48 општине Инђија на којем
подносим двонедељне извештаје о раду установе председнику општине.
Редовно сам у сарадњи са секретаром установе на месечном нивоу начелнику
општинске управе достављала податке о току рационализације у установи као и
образац за добијање сагласности за ново запошљавање недостајућег стручног и другог
кадра на неодређено време.
Присуствовала сам на активима директора које органузије одељење за Друштвене
делатности у општини Инђија (11.09.2017.,18.10.2017.30.11.2017.10.01.2018.) као и
Савету друштвених делатности (16.10.217.,11.12.2017.,25.12.2017.).
У сарадњи са помоћником директора благовремено сам достављала све потребне
информације и организовала учешће установе у активностима локалне заједнице:
- „У стиху и песми“-манифестација поводом отварања Дечје недеље у општини Инђија
чији је носилац ПУ „Бошко Буха“; 02.10.2017.
- пријем деце код председника општине 05.10.2017.
-позоришне представе за децу у Културном Центру (једном месечно-октобар,новембар
и децембар 2017)
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-превоз деце школским аутобусом ОШ „П.Кочић“ ; 2 припремне групе;октобар 2017.
-офтамолошки прегледи деце по објектима установе које организује Дом здравља
Инђија; октобар-новембар 2017.
-учешће у КЦ са традиционалном игром поводом обележавања месеца старих
„Сунчана јесен живота“ ;16.10.2017.
-Учешће у едукативним радионицама Црвеног крста Инђија: „Прва помоћ“; 13-26.11.
2017.
-извођење Новогодишње представе за децу из материјално угрожених породица,центар
за социјални рад „Дунав“;26.11.2017.
5. ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ
5.1.Управљање финансијским ресурсима
У сарадњи са шефом рачуноводства планирала сам и управљала финансијским
токовима . Учестововала сам у изради Финансијског плана установе за 2018. годину,са
чијом се детаљном израдом и анализом почело у августу 2017. године. Управни одбор
је на двадесеттрећој седници седници одржаној 20.децембра 2017. године донео
Финансијски план Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија за 2018. годину , а
усвојила га је Скупштина општине Инђија на седници одржаној 29. Децембра 2017.
године у оквиру Одлуке о буџету Општине Инђија за 2018. годину („Сл.лист општине
Инђија“ бр. 30/17).
Према елементима и одредбама напред наведене Одлуке планирана средства за
период 01.01.-31.12.2018. износе 277.643.000,00 динара , а распоређена према изворима
финансирања износе :
01 –Приходи из буџета -251.643.000,00
07- Трансфери од других нивоа власти – 24.000.000,00
16- Родитељски динар за ваннаставне активности -2.000.000,00.
Вршила сам анализу финансијског пословања, давала смернице и обезбеђивала
средства за несметано функционисање и реализовање активности предвиђених
финансијским планом установе за 2017. годину.
Од укупно планираних средстава за 2017. годину по Одлуци о ребалансу буџета
општине Инђија (Сл.лист општине Инђија бр.28/17) у износу од 230.290.600,00 динара
установа је остварила приход од 197.255.041,95 динара, што је 77,84 % од укупно
планираних средстава из буџета општине Инђија.
Из буџета Републике Србије планираних у износу од 12.000.000,00 за исплате
накнадеа за породиљско боловање и боловање преко 30 дана , укупни приходи износе
7.993.630,19 динара што је 66,61 % од укупно планираних прихода.
Из буџета Републике Србије планираних у износу од 12.000.000,00 за финансирање
припремног предшколског програма у трајању од четири сата , остварем је приход од
10.339.111,52 динара што је 86,16 % од укупно планираних прихода.
Од планираних средстава из родитељског динара за ваннаставне активности у
укупном износу од 2.000.000,00 милиона остварили смо приход од 1.593.845,00 динара ,
што је 79,69 % од укупно планираних прихода.
Средства су трошена наменски,распоређена су према економским класификацијама
и у складу са финансијским планом.
У циљу обезбеђивања финансијских средстава сарађивала сам са родитељима и
представницима локалне самоуправе (председником општине, начелницом одељења за
финансије и начелницом одељења за друштвене делатности.)
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У сарадњи са административно-финансијским радником, вршила сам анализу
наплате средстава од родитеља за боравак деце у установи и предузимала мере како би
се обезбедила успешна наплата потраживања.
Током наведеног периода контролисала сам финансијске извештаје, приходе и
расходе и издавала благовремене и тачне налоге за плаћања и наплате.
5.2.Управљање материјалним ресурсима
У сарадњи са службеником за јавне набавке учествовала сам у процесу припреме
документације и спровођењу јавних набавки.У овом периоду спроведене су следеће
набавке:
1.Храна, намирнице и вода ЈН ОП 11/2017, спроведена у отвореном поступку и то у
осам партија.Уговори су закључени на следећи износ, период и понуђачима:
За Партију 1-Хлеб и пециво: „ILLI group“ доо Нови Сад, Ђорђа Зличића 22, вредност
уговора износи 2.597.600,00 динара без ПДВ-а, односно 2.907.625,00 са ПДВ-ом ,уговор
важи од 5.11.2017. године до 5.11.2018. године;
За Партију 2-Млеко и млечни производи: „Круна комерц“ доо Београд, Смедеревски
пут 25Д, вредност уговора износи 3.743.400,00 динара без ПДВ-а, односно 4.284.280,00
са ПДВ-ом и уговор важи од 7.11.2017. године до 7.11.2018. године;
За Партију 3-Месо и месне прерађевине:„Big Trade“доо Нови Сад, Аркадија Варађина
5, вредност уговора износи 4.329.750,00 динара без ПДВ-а, односно 4.876.610,00 са
ПДВ-ом и уговор важи од 7.11.2017. године до 7.11.2018. године;
За Партију 4- Риба: „Amigo trade“ доо Београд, Кнеза Вишеслава 70а, вредност уговора
износи 1.231.500,00 динара без ПДВ-а, односно 1.400.800,00 са ПДВ-ом и уговор важи
од 30.10.2017. године до 30.10.2018. године;
За Партију 5-Воће и поврће: „Повртар“ зз Београд, Корнатска 6, процењена вредност
уговора износи 3.250.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, проценат умањења је
36,42% и уговор важи од 3.11.2017. године до 3.11.2018. године;
За Партију 6 – Смрзнуто и конзервирано воће и поврће: „Сигма АЗ“ доо Београд, др
Ивана Рибара 136/5, вредност уговора износи 777.930,00 динара без ПДВ-а, односно
898.963,00 са ПДВ-ом и уговор важи од 20.10.2017. године до 20.10.2018. године;
За Партију 7-Остали прехрамбени производи:„ILLI group“доо Нови Сад,Ђорђа Зличића
22, вредност уговора износи 3.465.041,00 динара без ПДВ-а, односно 4.048.945,70 са
ПДВ-ом и уговор важи од 30.10.2017. године до 30.10.2018. године;
За Партију 8-Природна вода за водомате:„Ла фантана“ Београд, Патријарха Димитрија
12Г, вредност уговора износи 292.300,00 динара без ПДВ-а, односно 350.760,00 са
ПДВ-ом и уговор важи од 20.10.2017. године до 20.10.2018. године.
2.Осигурање деце ЈНМВ 10/2017, спроведена у поступку јавне набавке мале
вредности. Уговор је потписан са понуђачем „Компанија Дунав осигурање“ адо, ГФО
Сремска Митровица, са седиштем у Сремској Митровици, улица и број Краља Петра
Првог, бр. 4, на износ од 294.000,00 динара без ПДВ-а на период од 01.09.2017.године
(00:00 часова) до 01.09.2018. године (23:59 часова).
Набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама:
-Поправка електро и гасних инсталација-92.125,00 динара без ПДВ-а, 110.550,00 дин. са
ПДВ-ом;
-Услуге увођења ХАСАП стандарда-2.500,00 евра без ПДВ-а, ПДВ се не обрачунава;
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-Крпљење штеп дека и навлака за душеке и дечије јоргане-97.750,00 динара без ПДВ-а,
ПДВ се не обрачунава;
-Стручни надзор за спољну расвету-20.000,00 динара без ПДВ-а,а 24.000,00 динара са
ПДВ-ом;
-Спољна расвета (радови)-496.600,00 динара без ПДВ-а, ПДВ се не обрачунава;
-Фотографисање-177.900,00 динара без ПДВ-а, ПДВ се не обрачунава;
-Уградња столарије-478.260,00 динара без ПДВ-а, а 573.912,00 динара са ПДВ-ом;
-Израда пројектне документације за спољну расвету-88.550,00 динара без ПДВ-а, а
106.260,00 динара са ПДВ-ом;
-Рачунарска опрема-135.041,66 динара без ПДВ-а, а 162.050,00 динара са ПДВ-ом;
-Кломпе-34.860,00 динара без ПДВ-а, а 41.832,00 динара са ПДВ-ом

5.3.Управљање административним процесима
У договору са административним радником,допунили смо персонална досијеа
запослених потребним документима, како би били комплетни и доступни надлежним
лицим.
Благовремено сам уручивала решења о заснивању и прекиду радног односа
запослених на одређено време, замени запослених који су привремено одсутни, о 40часовној радној недељи,за тимове и комисије на нивоу установе и решења о коришћењу
годишњег одмора.
Вршила сам надзор над поштовањем процедура у вођењу прописане документације
у оквиру васпино-образовног рада (Књига рада васпитача,Књига неге и васпитнообразовног рада,Књига рада стручног сарадника)као и о благовременом уношењу
података у Летопис и Матичну књигу установе.
Учествовала сам у припреми извештаја на нивоу установе и презентовала их на
Васпитно-образовном већу, Савету родитеља,Управном одбору ,Општинском
већу,Савету за друштвене делатности и Скупштини Општине Инђија.
6.ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ
6.1. Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа
У сарадњи са секретаром установе наставила сам праћење важећих законских и
подзаконских прописа и то првенствено из области васпитања и образовања , радних
односа, финансија, управног поступка и из других области, односно новог Закона о
основама система образовања и васпитања и Закона о предшколском васпитању и
образовању, Закона о буџетском систему, Закона о буџету Републике Србије за 2017.
годину, Закона о буџетском систему за 2017.годину, Закона о раду , Закона о општем
управном поступку, као и Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плате
запослених у јавним службама, Колективног уговора код послодавца ПУ „Бошко Буха“
Инђија, и општим актима установе .
6.2. Израда општих аката и њихова примена
У установи је обезбеђено поштовање и примена прописа и општих аката.
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У овом периоду донет је Правилник о организацији и систематизацији послова и
радних задатака у ПУ „Бошко Буха“Инђија бр.110-369/2017.-01 од 01.09.2017.године на
који је Управни одбор дао сагласност Закључком бр.06-377-2/2017-01 од 06.09.2017.
године.Објављивањем наведеног општег акта на огласној табли установе обезбеђена је
доступност и упознавање запослених са његовом садржином.
6.3. Извршени инспекцијски прегледи и надзори
У периоду од 01.09.2017. до 15.01.2018. године извршени су следећи инспекцијски
надзори:
1.Просветна инспекција
Извршен је један редован инспекцијски надзор просветне инспекције, и то
12.децембра 2017. године од стране општинског просветног инспектора. Након
извршеног надзора просветни инспектор је у записнику број 614-1-63/2017-IV-05 од
15.децембра 2017. године констатовао да није уочио незаконитости у поступању
установе па стога није ни наложио мере установи.
У овом периоду извршен је један ванредни инспекцијски надзор просветног
инспектора, и то 10.01.2018.године, по службеној дужности а на основу анонимне
представке поднете Министарству просвете,науке и технолошког развоја 19.12.2017.
године. Предмет инспекцијског надзора је провера навода из анонимне представке
којим се оспорава поступак поводом Конкурса за пријем у радни однос на неодређено
време четири васпитача. Након извршеног надзора просветни инспектор је у записнику
број 614-1-67/2017-IV-05 од 11.јануара 2017. године констатовао да установа није
поступила супротно одредбама Закона о основама система образовања и
васпитања,Закона о предшколском васпитању и образовању и осталим законским и
подзаконским актима.
2.Покрајински секретаријат за здравство-Сектор за санитарни надзор и јавно
здравље
У овом периоду извршен је један ванредан инспекцијски надзор санитарне
инспекције, и то 25.09.2017.године у објекту „Невен“.Предмет инспекцијског надзора је
испуњеност услова за обављање делатности установе за децу. Након извршеног
надзора санитарни инспектор је у записнику број 138-53-00807-4/2017-14 од 26.09
2017. године констатовао да није уочио незаконитости у поступању установе па стога
није ни наложио мере установи.
3. МУП – Сектор за ванредне ситуације
- Одељење за ванредне ситуације –заштита од пожара
Дана 21.09.2017. године извршен је ванредан инспекцијски надзор од стране
инспектора из одељења за ванредне ситуације – заштита од пожара, МУП-а у
Сремској Митровици. Предмет инспекцијског надзора је био увид у стање примењених
мера заштите од пожара. Након реализованог надзора није наложена ни једна мера.

3.2. Извештај о раду директора за период од 16.01.2018. до 31.08.2018.
1.РУКОВОЂЕЊЕ ПРОЦЕСОМ ВАСПИТАЊА И УЧЕЊА
1.1 Развој културе васпитно-образовног рада
Сазивала сам и руководила седницама Васпитно-образовног већа (24.01.2018.,
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20.06.2018.,28.08.2018.), педагошког колегијума (18.01.2018.,14.03.2018.,20.06.2018.,
27.08.2018.), тимом за развојно планирање (18.01.2018.,27.08.2018.) и тимом
руководилацa објеката (15.03.2018.,29.05.2018.), усмеравала и усклађивала рад осталих
стручних органа у установи.
Учествовала сам на предавањима, стручним скуповима, семинарима-„Предшколско
васпитање и образовање ка квалитетноијој пракси"- Други конгрес стручних радника
ПУ Србије (02.-03.03.2018.), „Примене закона о Запосленима у јавним службама"
(06.02.2018.), „Нови закон о запосленима у јавним службама-примена уредбе о каталогу
радних места у јавним службама“ (13.03.2018.), „Финансиско управљање и контрола"
(23.-25.05.2018.), и на активима директора у општини Инђија (10.01.2018.,01.03.2018.,
24.08.2018.) и сремском округу (31.01.2018.,07.03.2018.).
1.2.Стварање здравих и безбедних услова за развој детета
Пратила сам и укључивала се у реализацију Програма заштите деце од насиља,
пратила услове за безбедност деце у објектима и двориштима, број долазеће деце у
групи,здравствено хигијенске услове и опремљеност.
Како би се побољшали услови за безбедност и активност деце на отвореном
обезбеђена су средства у износу од 1.956.007,20 динара са ПДВ-ом за постављање нове
заштитне ограде (панел 2Д ограда) око дворишта објекта "Невен" и у истом објекту
опремање дворишта са дечјим справама за игру које поседују сертификате о
безбедности деце у износу од 2.158.080,00 са ПДВ-ом.
Како би установа свела на најмању меру ризик од опасности по безбедност хране за
децу,предузела сам све потребне активности ка имплементацији HACCAP система . У
објекту "Сунце" је извшена адаптација и реновирање кухињског и техничког блока а
укупна вредност радова је 5.990.526,96 динара са ПДВ-ом. Поред грађевинских радова,
за централну кухињу су обезбеђена средства за опремање савременом кухињском
опремом у износу од 5.975.124,00 динара са ПДВ-ом.
У поменутом објекату у јасленом делу, постављени су венецијанера у износу од
380.254,50 динара и уграђенo je седам клима уређаја у дечје боравке и остале
просторије у износу од 312.750,00 динара.
Како није било повреде забране дискриминације,забране насиља злостављања и
занемаривања,као ни повреде забране страначког организовања и деловања нисам
предузимала никакве мере у вези истих.
1.3.Развој и обезбеђивање квалитета васпитно-образовног процеса у предшколској
установи
Пратила сам реализацију различитих програма и облика рада на нивоу установе.
По устаљеном и договореном распореду реализује се програм рада „Читаоница
причаоница“ у Новим Краловцима, Љукову и Новом Сланкамену.У другом
полугодишту је одржано је 26 дружења са родитељима и децом (укључено је 10 деце
која не похађају нашу установу).Тиме је реализован један од циљева у Развојном плану
установе,повећање обухвата деце различитим облицима и програмима рада.Током
другог полугодишта радне 2017/2018.године "Школица спорта" у "Марадику" и
"Крчедину" је реализована само до краја фебруара 2018.године због прекида рад
стручног сарадника за физичко васпитање.
Годишњим програмом рада предвиђено је да предмет самовредновања установе за
радну 2017/2018.год. буде„Етос“.У сарадњи са координатором тима за самовредновање
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рада установе активно сам учествовала у реализацији предвиђених активности о
самовредновању рада установе.
Присуствовала сам на 8 угледних активности, пратила рад васпитача и деце у групи,
давала повратне информације о раду, усмено и у писаном извештају.Подељени су
инструменти васпитно-образовном особљу за самоевалуацију рада.
Извршена је набавка дидактичких играчака за опремање новoформиране јаслене
групе у објекту „Маслачак“ у Бешки, која ће почети са радом у радној
2018/2019.години,и набавка спортских реквизита за салу за објекте "Сунце","Невен"и
"Маслачак".
Како би се обезбедили квалитетнији услови за рад у објекту "Сунце" је у сарадњи
са васпитачима набављен пројектор и пројекторско платно.
1.4.Обезбеђивање и праћење добробити и развоја детета
Како би повећали обухват деце у мањим срединама предшколским васпитањем и
образовањем што је и један од планираних циљева у Развојном плану установе,,
активно сам се учествовала у достављање потребне документације Фондацији Новак
Ђоковић за израду пројекта адаптације дела простора ОШ „П.Кочић“ на Љукову у
издвојено оделеље предшколске установе.ФондацијаЂоковић ће у ложити 2.727.493,00
динара у адаптацију поменутог простора.
У сарадњи са локалном самоуправом започела сам поступак израде пројектнотехничке документације за доградњу објекта "Невен" у циљу смањења броја деце са
листе чекања за радну 2018/2019.годину.
Обезбедила сам неопходне услове за стручно усавршавање 30 васпитача на
семинару "Индивидуализација кроз интегрисано учење" 09.-10.02.2018., 15 васпитача
на семинару "Пројекти у предшколској установи" 24.-25.03.2018. и „Комуникација као
центар знања страног језика“ 21.04.2018. године.
Приликом посета групама указивала сам васпитачима и медецинским сестрама на
унапређење процеса паћења и напредовања деце дефинисањем циљева праћења и
посматрања,избором инструмента,уређењем средине за развој,итд...
Сарађивала сам са члановима Интересорне комисије у вези размене мишљења и
података о деци са сметњама у развоју,обезбеђивања личног пратиоца и остваривању
права за бесплатан боравак у установи деце са сметњама у развоју.
2.ПЛАНИРАЊЕ,ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ
2.1.Планирање рада и организација установе
Са најближим сарадницима учествовала сам у изради и доношењу следећих
докумената: Извештаја о остваривању предвиђених циљева,задатака и активности
планираних Развојним планом установе за период од 01.09.2017. до 15.01.2018.
,Извештај о самовредновању рада установе,Измене и допуне Годишњег плана рада
установе за радну 2017./2018.годину,Измене Предшколског програма, Правилник о
упису деце,Пословник о раду вас.-обр.већа и Извештај о извођењу излета за ППП у
радној 2017/2018.Благовремено сам упућивала документа Савету родитеља,Васпитнообразовном већу и Управном одбору да их доноси.
Процес контроле рада запослених спроводила сам:
-непосредним увидом у поступање запослених у процесу рада;
-обављањем разговора са родитељима деце који су имали примедбу на рад запослених
као и на опште функционисање установе;
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-праћењем реализације непосредног васпитно образовног рад и давањем усмених
савета васпитном особљу како би унапредили свој рад;
-разматрањем извештаја о реализацији рада.
2.2.Управљање информационим системом установе
Благовремено сам информисала запослене преко главних васпитача,на Васпитнообразовном већу,активима,истицањем обавештења,одлука,решења,општих аката и
других докумената на огласној табли и у непосредном разговору са запосленима.
Пратила сам и усмеравала редовно ажурирање информација на сајту установе и
обезбедила средства за израду новог сајта. Прослеђивала сам информације и
обавештења која се тичу рада установе локалним медијима.
3.ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ
3.1.Планирање, селекција и пријем запослених
На почетку II полугодишта радне 2017/2018. године извршила сам пријем 31
радника на одређено време,од којих је 23 васпитно-образовно особље (12 ангажовано у
припремном предшколском програму).
Редовно сам у сарадњи са секретаром установе на месечном нивоу начелнику
општинске управе достављала податке о току рационализације у установи као и
образац за добијање сагласности за ново запошљавање недостајућег стручног и другог
кадра на неодређено време.
3.2.Професионални развој запослених
У сарадњи са помоћником директора пратила сам реализацију плана стручног
усавршавања у установи и ван ње, вођење евиденције о учешћу и броју сати обуке за
сваког запосленог.
Обезбедила сам учешће на следећим семинарима и стручним скуповима:
-„Индивидуализација кроз интегрисано учење“-22 учесника; 09.-10.02.2018.
- „Пројекти у предшколској установи“-15 учесника;24-25.03.2018.
-„Други конгрес стручних радника ПУ Србије-Предшколско васпитање и образовање
ка квалитетноијој пракси" ;02-03..03.2018.-3 учесника
-„Креативни игровни материјал у раду са предшколском децом“-6 учесника;10.03.2018.
-„Даровити и образовање";-4 учесника, 09.03.2018.
-„Уметност -извор грађења односа у процесу ВОР-а“-2 учесника;12.-15.04.2018.
-„Комуникација као центар знања страног језика“-15 учесника;21.04.2018.
-„Јачање капацитета запослених у вртићима и школама у раду са родитељима деце са
сметњама у развоју“-3 учесника;17.03.2018.
-„Четврти луткарски фестивал“-6 учесника; 17.05.2018.
-„Стручни сусрети медецинских сестсра у ПУ Србије “-5 учесника;07.-10.06.2018.
-„Примењена анализа понашања/АБА“-1 учесник; 22-25.06.2018.
-„Како градимо односе у јаслицама“-7 учесника;21.04.2018.
-„Исхрана током животног циклуса“-1 учесника;20.04.2018.
- Национални конгрес здравствених радника Србије "Хоћемо и можемо боље"-2
учесника,23.-27.05.2018.
-"Израд годишњег финансиског извештаја за 2017.годину"-2 учесника,25.01.2018.
-"Примена закона о запосленима у јавним службама"-3 учесника,06.02.2018.
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-"Поступак и начин регистровања фактура у централном регистру фактура"-3
учесника,12.03.2018.
- "Примена уредбе о каталогу радних места у јавним службама и усаглашавање
организације и рада установа обр.и вас.са Законом о основама система обр.и васп."-2
учесника,13.03.2018.
3.3.Унапређење међуљудских односа
Личним примером,радила сам на стварању радне атмосфере коју каректерише
посвећеност послу,тимски рад и подршка за остваривање што бољих стандарда рада.
У циљу побољшања међуљудских односа и комуникације међу запосленима у
колективу, организовала сам екскурзију на релацији Вишеград-Требиње-Дубровник од
14.04. до 15.04.2018.године на коју је ишло 40 запослених.Стручни сарадници су
одржали едукативну радионицу„Тимски рад 2 “,19.04.2018. у којој су учествовала 23
учесника.
3.4.Вредновање резултата рада,мотивисање и награђивање запослених
Обављала сам педагошко инструктивни увид у реализацију посматраних активности
са децом,увид у документацију,давала повратне информације о раду, као и писмени
извештај о праћеном сегменту рада (8 посета васпитачима).
Користила сам различите начине мотивисања и награђивања рада запослених:
похваљивање, организовање одласка у позориште, неформалног славља екскурзије...
Поводом дана установе 25.04.2018. организован је коктел на коме је презентован рад
установе у радној 2017/2018.години и запосленима који су остварили посебне
доприносе у раду уручена је симболична награда.
4.САРАДЊА СА
ЗАЈЕДНИЦОМ

РОДИТЕЉИМА,

ОРГАНОМ

УПРАВЉАЊА

И

ШИРОМ

4.1.Сарадња са родитељима
У сарадњи са помоћником директора и главним васпитачима,обавештавала сам
родитеље о свим битним питањима који се тичу организације рада установе,
благовременим постављањем информација на огласној табли и сајту установе,и
посредством медија.
Свакодневно обављала разговоре са њима у вези унапређења рада,благовремено
одговарала на жалбе, молбе и захтеве у вези уписа деце,премештања у другу групу или
објекат.
Активно их укључивала у васпитно образовни рад, стручни актив за развојно
планирање, тим за самовредновање,о рганизовање учешћа васпитних група на
смотрама драмског и луткарског стваралаштва у округу и у манифестацију “Ал је леп
овај свет“.Поводом обележавања Светског дана породице са најближим сарадницима и
васпитачима,организовала дружење родитеља,деце и васпитача у објекту "Сунце" као и
саветодавно предавање психолога Олгице Стојић.
Сазивала сам седнице Савета родитеља и редовно извештавала о свим аспектима
рада установе (21.02.2018.,15.03.2018.,10.04.2018.,05.06.2018.). У овом периоду
родитељ из монтесори групе у објекту “Сунце“ је донирао средства у износу од
24.300,00 за куповину караоке звучника и 120.000,00 за куповину кухињске опреме, а
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родитељ детета из припремне групе у ОШ"Петар Кочић" донирао подне плочице које
ће се поставити у истом објекту.Како би унапредили квалитет рада у установи,у већини
објеката васпитачи и родитељи су организовали Ускршње базаре а средства која су
прикупљена усмерена су на куповину техничке опреме или дидактичког материјала.
Донет је нови Пословник о раду Савета родитеља, 10.04.2018.године.
4.2.Сарадња са органом управљања
У сарадњи са секретаром установе,благовремено сам сазивала седнице Управног
одбора и извештавала чланове о свим сегментима рада установе како би омогућила
органу управљања да обавља послове предвиђене законом.(18.01.2018.,14.02.2018.,
28.02.2018.,15.03.2018.,02.04.2018,30.05.2018.,22.06.2018.).
На седницама управног одбора редовно присуствује представник синдиката.
4.3.Сарадња са државном управом и локалном самоуправа
Остварила сам конструктивне односе са државним органима и ресорним
министарством и благовремено достављала податке Школској управи. Установа се
регистровала у базу података јединственог информационог система МинистарстваДоситеј пријавом овлашћене особе (гл.васпитач С.Р. и сл.за јавне набавке Н.Г.) која
редовно уноси тражене податке.
Присуствовала сам састанцима директора предшколских установа Сремског и
Јужнобачког округа (31.01.2018. и 07.03.2018.).
Сарађивала сам са представницима локалне самоуправе у циљу побољшања
квалитета рада. Установа је укључена у рад Система 48 општине Инђија на којем
подносим двонедељне извештаје о раду установе председнику општине.
Редовно сам у сарадњи са секретаром установе на месечном нивоу начелнику
општинске управе достављала податке о току рационализације у установи као и
образац за добијање сагласности за ново запошљавање недостајућег стручног и другог
кадра на неодређено време.
Присуствовала сам на активима директора које органузије одељење за друштвене
делатности у општини Инђија (10.01.2018. и 01.03.2018.), као и Савету друштвених
делатности (19.04.2018.).
У сарадњи са помоћником директора благовремено сам достављала све потребне
информације и организовала учешће установе у активностима локалне заједнице:
-учешће у КЦ поводом обележавања Светског дана породице у организацији актива
пензионера Инђије;14.05.2018.
-14. фестивала сценског драмског стваралаштва предшколске деце; 01.06.2018
5. ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ
5.1. Финансијски извештај о раду директора за период од 16.01.2018. до 31.08.2018.
године
У сарадњи са шефом рачуноводства планирала сам и управљала финансијским
токовима . Учестововала сам у изради Измена Финансијског плана пословања за 2017.
Годину. Управни одбор је на петнаестој седници одржаној 15.маја 2017. године донео
Одлуку о изменама финансијског плана за 2017. годину , а усвојила га је Скупштина
општине Инђија на седници одржаној 26. Маја 2017. године у оквиру Одлуке
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оребалансу буџета Општине Инђија за 2017. годину („Сл.лист општине Инђија“ бр.
13/167).
Према елементима и одредбама напред наведене Одлуке планирана средства за период
01.01.-31.12.2017. износе 251.920.000,00 динара , а распоређена према изворима
финансирања износе :
01 –Приходи из буџета -225.920.000,00
07- Трансфери од других нивоа власти – 24.000.000,00
16- Родитељски динар за ваннаставне активности -2.000.000,00
Вршила сам анализу финансијског пословања, давала смернице и обезбеђивала
средства за несметано функционисање и реализовање активности предвиђених
финансијским планом установе за 2017. годину.
Од укупно планираних средстава за 2017. годину у износу од 251.920.000,00 динара
установа је за наведени период остварила приход од 124.141.883,19 динара, што је 49,28
% од укупно планираних средстава. Средства су трошена наменски,распоређена су
према економским класификацијама и у складу са финансијским планом.
У циљу обезбеђивања финансијских средстава сарађивала сам са родитељима и
представницима локалне самоуправе (председником општине, начелницом одељења за
финансије)
У сарадњи са административно-финансијским радником, вршила сам анализу наплате
средстава од родитеља за боравак деце у установи и предузимала мере како би се
обезбедила успешна наплата потраживања.
Током наведеног периода контролисала сам финансијске извештаје, приходе и расходе
и издавала благовремене и тачне налоге за плаћања и наплате.
5.2.Управљање материјалним ресурсима
У сарадњи са службеником за јавне набавке учествовала сам у процесу припреме
документације и спровођењу јавних набавки:
Осигурање имовине, запослених и возила ЈНМВ 1/2018, спроведена у поступку јавне
набавке мале вредности. Уговор је потписан са понуђачем „Компанија Дунав
осигурање“, ГФО Сремска Митровица, са седиштем у Сремској Митровици, улица и
број Краља Петра Првог бр. 4, на износ 693.858,53 динара без ПДВ-а, односно износи
706.102,42 динара са ПДВ-ом, на период од 15.04.2018. године до 15.04.2019. године.
Електрична енергија ЈНМВ 2/2018, спроведена у поступку јавне набавке мале
вредности. Уговор је потписан са понуђачем „ЈП ЕПС Београд“ са седиштем у
Београду, улица Царице Милице 2, а вредност уговора износи 950.606,76 динара без
ПДВ-а, а 1.140.795,48 динара са ПДВ-ом, за временски период од 28.04.2018. године
до 28.04.2019. године.
Адапрација објекта "Сунце" ЈНМВ 3/2018, поступак обустављен.
Постављање ограде у објекту "Невен" ЈНМВ 4/2018, спроведена у поступку јавне
набавке мале вредности.Уговор је потписан са понуђачем „Палисада“ Д.О.О Борча,
ул.Зрењанински пут 139Е, а вредност уговора износи 1.630.006,00 динара без ПДВ-а, а
1.956.007,20 динара са ПДВ-ом.
Горива и мазива ЈНМВ 5/2018, спроведена у поступку јавне набавке мале вредности.
Уговор је потписан са понуђачем „Кнез Петрол“ ДОО Батајница,ул.Царице Јелене 28 , а
вредност уговора износи 528.560,00динара без ПДВ-а, а 634.272,00 динара са ПДВ-ом,
на временски период од 21.05.2018. године до 21.05.2019. године.
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Средства и прибор за одржавање хигијене ЈНМВ 6/2018,спроведена у поступку јавне
набавке мале вредности у две партије.Уговори су закључени на следећи износ,период и
понуђачима:
За партију 1- Хемиска средства за одржавање објекта: "Мидра еко" Д.О.О. Земун,
Батајнички пут бр.23,Земун, а вредност уговора износи 516.145,00 динара без ПДВ-а, а
са ПДВ-ом 619.374,00,за временски период од 13.05.2018. до 13.05.2019. год.
За партију 2- Папирна и пластична галантерија,прибор за хигијенско одржавање и
остали производи:„Медицински депо плус“доо Нови Сад, а вредност уговора износи
2.147.297,00 динара без ПДВ-а а 2.576.756,40 динара са ПДВ-ом, за временски период
од 13.05.2017. године до 13.05.2018. год.
Лабораторијско испитивање запослених, намирница,
предмета, дезинсекција и
дератизација ЈНМВ 7/2018, спроведена у поступку јавне набавке мале вредности.
Уговор је потписа са понуђачем „Завод за јавно здравље Сремска Митровица“ са
седиштем у Сремској Митровици, ул.Стари шор 47, а вредност уговора износи
1.410.583,60 динара без ПДВ-а, на временски период од 26.06.2018. године до
26.06.2019. године.
Канцеларијски материјал ЈНМВ 8/2018, спроведена у поступку јавне набавке мале
вредности. Уговор је потписан са понуђачем “AMPHORA” доо, са седиштем у
Београду, улица и број Булевар Војводе Мишића10, а вредност уговора износи
740.119,00 динара без ПДВ-а, односно 888.142,80 динара са ПДВ-ом, а на временски
период од 15.07.2018. године до 15.07.2019. године.
Адапрација објекта "Сунце" ЈНМВ 9/2018,спроведена у поступку јавне набавке мале
вредности. Уговор је потписан са понуђачем “Гвозденовић Енергетика”,ул.Милетићева
100,I/15,Инђија,а укупна вредност изведених радова износи 4.992.105,80 динара без
ПДВ-а, односно 5.990.526,96 динара са ПДВ-ом.
Набавка добара-кухињске опреме ЈНМВ 10/2018,спроведена у поступку јавне набавке
мале вредности. Уговор је потписан са понуђачем „Фимас“Д.О.О Београд,
Омладинских
бригада 102, а вредност уговора износи 4.979.270,00 динара без ПДВ-а, а 5.975.124,00
динара са ПДВ-ом.
Справе за дечија игралишта ЈНМВ 11/2018, спроведена у поступку јавне набавке мале
вредности. Уговор је потписан са понуђачем „Јеладом“ доо Ново Село, Ново Село бр.
382, а вредност уговора износи 1.798.400,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом:
2.158.080,00 динара.
Набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама:
Сервис кухињске опреме, 18.01.2018. године, 23.660,00 динара без ПДВ-а,28.392,00
динара са ПДВ-ом, „Tермоген“ доо Земун;
Кесе, 22.01.2018. године, 2.458,33 динара без ПДВ-а,2.950,00 динара са ПДВ-ом„МБ
пластик Романија“ доо Инђија;
Чишћење филтер, 14.02.2018. године, 21.000,00 динара без ПДВ-а, 25.200,00 динара са
ПДВ-ом„Техносистем“ Инђија;
Уговор о имплементацији и сервисирању информационог система, 26.02.2018.године,
25.000,00 без ПДВ-а (месечна рата), 30.000,00 динара са ПДВ-ом "Агенција за ИТ,ГИС
и комуникације општине Инђија;
Набавка пластике, 01.03.2018. године, 125.325,83 динара без ПДВ-а,150.391,00 динара
са ПДВ-ом, „МБ пласт Романија“ ДОО Инђија;
Венецијанери, 13.03.2018.године, 380.254,50 динара без ПДВ-а динара, ПДВ се не
обрачунава; "Доџ" доо Стара Пазова;
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Услуге помоћ на путу за фијат возило, 08.03.2018. године,1.971,72 динара без ПДВа(месечна рата), 2.366,06 динара са ПДВ-ом, „Стојанов“ доо Нови Сад;
Поправка кух. машине и ваљка, 23.03.2018. године,154.340,00 динара без ПДВа,кпонуђач није у систему ПДВ-а, „Примат Електро“Н.Београд;
Израда пројектно-техничке документације за доградњу и реконструкцију зграде вртића,
23.03.2018. године,250.000 динара без ПДВ-а, 300.000 динара са ПДВ-ом, „DOMUS
CONSTRUCTION“ доо Инђија;
Превоз деце, 13.03.2018. године, 14.545,45 динара без ПДВ-а, „ИН травел и транспорт“
доо Инђија;
Урбанистички план за адаптацију "Сунца" 05.04.2018. године, 210.000 динара без ПДВа, 270.000,00динара са ПДВ-ом, „DOMUS CONSTRUCTION“ доо Инђија;
Књиге за библиотеку, 10.04.2018. године, 90.188,82 динара без ПДВ-а, а 99.207,71
динар са ПДВ-ом. „Креативни центар "Београд;
Усисивачи, 12.04.2018. године,31.065,84 динара без ПДВ-а, 37.279,00 динара са ПДВом, „ВБА“доо Инђија;
Климе , 27.04.2018. године, 182.150,00 динара без ПДВ-а, 218.580,00 динара са ПДВ-ом
„Техносистем“ Инђија;
Рачунарско платно, 20.04.2018. године, 12.499,17 динара без ПДВ-а 14.999,00 динара са
ПДВ-ом „Синмарк“ доо Инђија;
Монтажа и сервис клима,27.04.2018.године,175.541,00 динара без ПДВ-а,210.650,00
динара са ПДВ-ом; „Техносистем“ Инђија;
Превоз деце, 08.05.2018. године, 22.000,00 динара без ПДВ-а, „ИН травел и транспорт“
доо Инђија;
Термостати, 10.05.2018. године, 98.180,00 динара без ПДВ-а, 117.816,00 динара са
ПДВ-ом, „Мега Солутион“ доо Н.Београд;
ФУК,11.05.2018.године,410.000,00 динара са ПДВ-а Инцептум доо Н.Сад ;
Кесе, 01.06.2018. године, 4.305,00 динара без ПДВ-а, 5.166,00 динара са ПДВ-ом
„МБ пластик Романија“ доо Инђија;
Фотографисање, 06.06.2018. године,195.200,00 динара без ПДВ-а,понуђач није у
систему ПДВ-а, „Балкан експрес“;
Поправка елек.апарата и уређаја", 06.06.2018. године, 32.500,00 динара без ПДВ-а,
39.000,00 динара са ПДВ-ом, „Термоген“ доо Земун;
Услуге надзора, 22.06.2018. године, 35.000 динара без ПДВ-а, 42.000 динара са ПДВом, DOMUS CONSTRUCTION“ доо Инђија;
Штампач, 13.07.2018. године, 51.665,00 динара без ПДВ-а 61.998,00 динара са ПДВ-ом
„Синмарк“ доо Инђија;
Прање и пеглање дечје постељине,13.07.2018.године,123.780,00 без ПДВ-а;понуђач
није у систему ПДВ-а;
Поправка електро инсталација,16.07.2018.године,82.000,00 без ПДВ-а,понуђач није у
систему ПДВ-а;
Поправка машине за судове, 25.07.2017. године,6.622,50 динара без ПДВ-а,7.9472.,00
динара са ПДВ-ом, „АГС“ доо Н.Београд;
Климе ,01.08.2018. године,130.600,00 динара без ПДВ-а, понуђач није у систему ПДВ-а;
„Техносистем“ Инђија;
Монтажа и демонтажа клима-промена позиције,03.08.2018.године,48.000,00 динара без
ПДВ-а, понуђач није у систему ПДВ-а„Техносистем“ Инђија;
5.3.Управљање административним процесима
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У договору са административним радником и секретаром установе,допунили смо
персонална досијеа запослених са новим анексима уговора о раду, како бисмо
ускладили Правилник о организацији и систематизацији послова ПУ„Бошко Буха“ са
Уредбом о каталогу радних места у јавним службама.
Благовремено сам уручивала решења о замени запослених који су привремено
одсутни,решења о прекиду радног односа запослених на одређено време и решења о
коришћењу годишњег одмора
Вршила сам надзор над поштовањем процедура у вођењу прописане документације
у оквиру васпино-образовног рада( Књига рада васпитача, Књига неге и васпитнообразовног рада, Књига рада стручног сарадника)као и о благовременом уношењу
података у Летопис и Матичну књигу установе.
Учествовала сам у припреми извештаја на нивоу установе и презентовала их на
Васпитно-образовном већу, Савету родитеља, Управном одбору ,Општинском већу,
Савету за друштвене делатности и Скупштини Општине Инђија.
6.ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ
6.1. Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа
У сарадњи са секретаром установе наставила сам праћење важећих законских и
подзаконских прописа и то првенствено из области васпитања и образовања, радних
односа,финансија, управног поступка и из других области, односно Закона о основама
система образовања и васпитања,Закона о предшколском васпитању и образовању,
Закона о буџетском систему, Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину,
Закона о буџетском систему за 2017.годину, Закона о раду,Закона о општем управном
поступку, као и Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плате запослених у
јавним службама, Колективног уговора код послодавца ПУ „Бошко Буха“ Инђија, и
општим актима установе .
6.2. Израда општих аката и њихова примена
У установи је обезбеђено поштовање и примена прописа и општих аката.
Донет је Статут ПУ„ Бошко Буха“ Инђија, Колективни уговор код послодавца ПУ
„Бошко Буха“, Правилник о организацији и систематизацији послова, Правилник о
упису деце, Пословник о раду Савета родитеља,Пословник о раду Управног одбора,
Пословник о раду васпитно-образовног већа, Правила понашања у ПУ „Бошко Буха“
Инђија, Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у ПУ
„Бошко Буха“ Инђија и Правилник о коришћењу службених возила у ПУ „Бошко Буха“
Инђија.
Објављивањем наведеног општег акта на огласној табли установе обезбеђена је
доступност и упознавање запослених са његовом садржином.
6.3. Извршени инспекцијски прегледи и надзори
У периоду од 15.01.2018. год. до 31.08.2018. год. извршени су следећи инспекцијски
надзори:
1.Просветна инспекција
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У периоду од 15.01.2018. год. до 31.08.2018. год. године извршен је један
ванредан инспекцијски надзор просветне инспекције, и то 16.05.2018. године од
стране општинског просветног инспектора, у вези усклађивања организације и начина
рада ПУ "Бошко Буха" са новим законским решењима. Након извршеног надзора
просветни инспектор је у записнику број 614-1-50/2018-IV-05 од 16. априла 2018.
године констатовао да није уочио незаконитости у поступању установе па стога није
ни наложио мере установи.
2.Санитарна инспекција
Покрајински секретаријат за здравство, Сектор за санитарни надзор и јавно
здравље, Оделење у Сремској Митровици , Оделење за санитарну инспекцију Сремска
Митровица у току радне године извршио је четири редовна инспекцијска назора у
објектима, и то:
-19.03.2018.год. у објекту„Сунце“-у вези Записника број:138-53-00706-8/2017-14 од
22.12.2017. год. / решење о продужењу рока за увођење HACCAP стандарда /;
-12.04.2018.год. у издвојеном одељењу на Јарковцима- Записник број:138-53-004943/2018-14 од 13.04.2018.год. / наложене мере: малтерисање фасаде у року од годину
дана од дана пријема записника /;
-21.05.2018.год. у објекту„Невен“- Записник број:138-53-00628-4/2018-14 од 22.05.2018.
год. / нису наложене мере установи /;
-20.06.2018.год. у објекту „Маслачак“-Записник број:138-53-00696-3/2018-14/ од 21.06.
2018. год. / нису наложене мере установи /.
Управни одбор установе је разматрао све информације о извршеним инспекцијским
надзорима санитарног инспектора.
3. Надзор над стручним радом извршеном у библиотеци
Дана 15.06.2018.године извршен је надзор над стручним радом у библиотеци.
Предмет надзора је увид у рад библиотеке:библиотечки фондови,простор и
опрема,кадар и корисници библиотеке.Након извршеног надзора сачињен је записник
бр 493 од 15.06.2018.године у којем су предложене мере за рад библиотеке по
правилима библиотечког пословања: /неопходно је урадити ревизију књижног фонда у
свим објектима установе и израдити Правилник о раду библиотеке ради регулисања
услова и начина пружања библиотечких услуга који треба да буде истакнут на
видљивом месту у библиотеци/.
Управни одбор установе је разматрао информацију о извршеном надзору над
радом библиотеке.

4. Извештај о раду помоћника директора
AКТИВНОСТИ
Планирање и
организовање остварења
програма рада

САДРЖАЈ
Учествовала у изради Извештаја и Плана рада
Установе .
Пружала помоћ и подршку директору везано за
организацију рада и за реализацију васпитног
образованог рада..
Активно учестваовала у планирању професионалног
развоја запослених и сопственог професионалног
развоја.
Пратила реализацију плана и програма, поштовање
кућног реда, поштовање правила понашања и
протокола о безбедности деце.
Учествовала у изради периодичних и годишњих
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Учешће у избору радних
листова и часописа за
децу у радној 2017./2018.
години

Учешће у културним
манифестацијама и
додатним облицима рада
са децом,
сарадња са друштвеном
средином и локалном
заједницом

анализа и извештаја о остварењу Годишњег плана
Установе
Организовала и пратила реализацију дечијих
сусрета , смотри,конкурса и такмичења
Активи васпитача деце од 3 године до поласка у
школу

године

Удружење пчелара “Рој” Инђија
“ Дани меда”
Манифестација''У стиху и песми'',КЦ Инђија

Септембар
2017.
02.10.2017.

“Ал је леп овај свет”Нови Сад
11.Међународни фестивал народне
традиције''Сремска Митровица
''Ревија драмског стваралаштва деце ПУ Срема'' Шид
''Мама,тата,родите ми сестру или брата''КЦ Инђија
''Четврти луткарски фестивал деце предшколских
установа Срема'' Ириг
''15 Фестивал сценског драмског стваралаштва
предшколске деце'' у Инђији
''Сунчана јесен живота''КЦ,Инђија
Учешће на ликовним конкурсима

23.03.2018.
12.05.2018.

Израда спискова деце за осигурање

Сарадња са Школском
управом

Сарадња са интерресорном комисијом, домом
здравља, основним школама, центром за социјални
рад
Анкете

Сарадње са родитељима кроз различите облике
рада: општи родитељски састанци, организовао
Сарадња са родитељима
приредбе (завршна приредба итд.) , савет родитеља,
индивидуални разговори са родитељима итд.
Покретала иницијативе за учешће родитеља у
заједничким активностима са децом и васпитачима
Организовање рада у
Акција “Деца-Деци”(Конвенција о правима
вези са Дечијом недељом, детета,пријем деце код председника општине
позоришним
,музички,спортски дан…)
представама за децу
Позоришна представа-пантомима “Машта и Мим''
Организовање рада у
Позоришна представа''Јежева кућица''
вези са Дечијом недељом,
позоришним
Новог. представа''Пепељугина новогодишња жеља''
представама за децу
Представа за децу''Прича дуга о четири друга''
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10.05.2018.
14.05.2018.
17.05.2018.
06.06.2018.
16.10.2017.
Током
године
септембар,о
ктобар
2017.год.
Током
године
Током
године
Током
године

02.10.06.10.2017.
04.10.2017.
06.12.2017.
27.28.12.2017.
13.04.2018.
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Сценско драмско стваралаштво предшколске деце
Срема , Шид

10.05.2018.

11.Међународни фестивал народне
традиције''Сремска Митровица
Четврти луткарски фестивал деце предшколског
узраста , Ириг
15.Фестивал сценског драмског стваралаштва
предшколске деце, Инђија

12.05.2018.

Педагошкоинструктивни рад
( васпитачи деце јасленог
узраста,васпитачи деце
од
3 год. до поласка у школу
и
васпитачи-приправници)

Праћење рада и реализације ,вредновање квалитета
васпитнообразовног рада,успешности
васпитача,медицинских сестара
у васпитно- образовном процесу
Увид у радне књиге рада, планове рада и давање
сугестије у вези са истим

Током
године

Организација стручних
актива, тимова и
припремање материјала
за Стручно веће
Организовање рада у
вези са заменом одсутних
радника
(васпитно-образовног
особља)
Рад са студентима на
стручној пракси

Сарадња са директором ,стручним сарадницима у
унапређивању свих видова реализације васпитнообразовног рада,а у интересу свих учесника
васпитно-образовног процеса
Сарадња са главним васпитачима објеката и
информисању директора о тренутном стању.

Током
године

Подстиче студенте да претапају и употребе
теоријска знања у практична умећа.
Води евиденцију долазака студената на стручну
праксу
Савез удружења здравствених радника Србије

Током
године

Организовање рада у
вези фестивалa

Учешће у раду стручних
удружења васпитача деце
од 3 год. до поласка у
школу,васпитача деце
јасленог
узраста,здравствених
радника

Удружење нутрициониста-дијететичара ПУ Србије
Удружење васпитача Војводине
Центар за неформално образовање ''Други корак''

Савез удружења медицинских сестара предшколских
установа Србије

17.05.2018.
06.06.2018.

Током
године

Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године

5. Извештај о раду стручних органа, тимова и педагогшког колегијума
установе
5.1. Извештај о раду васпитно-образовног већа
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Васпитно образовно веће предшколске усатнове је у току радне 2017/2018. године
одржало укупно седам седница. Наведени стручни орган кога чине васпитачи,
медицинске сестре, сарадници и стручни сарадници, разматрао је и одлучивао о
питањима из своје надлежности као што су: анализирање и усмеравање рада стручних
тела на унапређивању васпитно-образовног рада, утврђивање програма сталног
стручног усавршавања васпитача, стручних сарадника и сарадника,реализација планова
и програма рада, предлагање органу управљања установе мера за побољшање услова
рада, разматрање рада стручних органа и директора установе и др.
САДРЖАЈИ
Разматрање и усвајање Извештаја о извршењу Годишњег
плана рада за 2016./2017. годину
План стручног усавршавања запослених у ПУ "Бошко Буха"
за 2017/2018. годину
Разматрање и доношење Годишњег плана рада за 2017/2018
год.
Давање предлога за доделу „Светосавске повеље“ за посебан
допринос у образовању у 2017. години
Информације о активностима за предстојеће Новогодишње
празнике
Извештај са стручне конференције за васпитаче
"Истраживачки приступ васпитној пракси";Тара 07.10.12.2017.
12.2017.године
Разматрање извештаја о ВОР-у у првом полугодишту радне
2017/2018.год.
Анализа примене програма заштите деце од насиља
Извештај о раду тима за инклузивно образовање
Извештај о самовредновању културе установе
Извештај о реализацији предвиђених циљева,задатака и
активности Развојног плана за период од 01.09.2017. до
15.01.2018.године
Извештај о стручном усавршавању у првом полугодишту
радне 2017/2018 год.
Извештај о реализацији посебних,специјализованих програма
и малих пројеката у првом полугодишту радне 2017/2018 год.
Извештај о раду директора Јелене Кресоја за период од
01.09.2017. до 15.01.20178. год
Разматрање предлога измена и допуна Годишњег плана рада
за 2017/2018 годину ПУ "Бошко Буха"Инђија
Разматрање измена Предшколског програма ПУ "Бошко
Буха"
Инђија
Упознавање и разматрање предлога Статута ПУ "Бошко
Буха"
Инђија
Правилник о упису деце
Усвајање записника са седнице васпитно-образовног већа
одржане дана 14.03.2018.године
Доношење Пословника о раду васпитно-образовног већа
Доношење Пословника о раду Управног одбора
Доношење Правила понашања у ПУ "Бошко Буха" у Инђија
Доношење Правилника о дисциплинској и материјалној
одговорн. запослених у ПУ "Бошко Буха" у Инђији
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НОСИОЦИ
ВРЕМЕ
директор
14.09.2017.
помоћник
директора
стручни сарадници
директор
13.12.2017.
помоћник
директора
стручни сарадници

директор
24.01.2018.
помоћник
директора
стручни сарадници

директор
14.03.2018.
помоћник
директора
стручни сарадници

директор
20.06.2018.
помоћник
директора
стручни сарадници
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Разматрање Извештаја о реализацији васпитно-образовног
рада за радну 2017/2018.годину
Разматрање Извештаја о реализацији различитих облика и
програма рада у радној 2017./2018.години
Разматрање Извештаја о извођењу излета за ППП у радној
2017./2018.години
Разматрање Извештаја комисије о завршеном упису деце у
радну 2018/2019.годину
Организација дежурства у летњем периоду
Разматрање извештаја о раду стручних актива и тимова у
радној
2017/2018.години
Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији предвиђених
циљева, задатака и активности планианих Развојним планом
за радну 2017/2018.годину
Разматрање и усвајање Извештаја о стручном усавршавању
запослених у радној 2017/2018.години
Разматрање и усвајање Извештај о раду директора Јелене
Кресоја у периоду од 16.01.2018. до 31.08.2018. године
Упознавање са Правилником о календару за основне школе
са седиштем на територији АП Војводине за
радну
2018/2019. години
.Распоред рада васпитно-образовног особља у радној
2018/2019. години
Режим рада у септембру и адаптација деце
Текућа питања

директор
28.08.2018.
помоћник
директора
стручни сарадници

5.2. Извештај о раду педагогшког колегијума
НОСИОЦИ

ВРЕМЕ

Директор- Јелена Кресоја,
Пом. директора-Наташа
Банић,
Главни васпитач-Слађана
Радивојевић,
Руководиоци стручних
актива васпитачаСнежена
Марковић,Гордана Јовић ,
Стручни сараднициНеда.А.Ђилас,Снежана
Прелић,Јадранка Узелац и
Бранко Поповић

14.09.2017.

Директор- Јелена Кресоја,
Пом.директора-Наташа
Банић,
Главни васпитач-Слађана
Радивојевић,
Руководиоци стручних

18.01.2018.

САДРЖАЈИ
1.Планирање стручног усавршавања у радној
2017/2018. години
2.Планирање стручних тимова и актива у радној
2017/2018. години (чланови и координатори)
2.Планирање сарадње са породицом у радној
2017/2018. години
3.Планирање сарадње са другим установама и
организацијама у радној 2017/2018. години
4.Планирање учешћа на јавним манифестацијама у
радној 2017/2018. години
5.Планирање набавке дидактичког материјала
6.Договор око термина за извођење завршне
активности приправника стажиста пред комисијом
ПУ „Бошко Буха“Инђија
1. Извештај о васпитно-образовном раду у првом
полугодишту радне 2017./2018.године
2.Анализа примене програма заштите деце од
насиља
3.Извештај о раду тима за инклузивно образовање
4.Извештај о самовредновању културе рада
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5.Извештај о реализацији предвиђених
циљева,задатака и активности планираних
Развојним планом за период 01.09.2017. до
15.01.2018.
6.Текућа питања

1.Обнова уписа деце у целодневни боравак за
радну 2018/2019. годину
2.Услови за пријем деце у радној 2018/2019.години
-Формирање комисије за упис
-Правилник о упису деце
3.Планирање учешће на Смотри драмског
срваралаштва деце предшколског узраста
4.Планирање обележавања Дана установе
5. Текућа питања

1. Разматрање Извештаја о реализацији васпитнообразовног рада за радну 2017/2018.годину
2.Разматрање Извештаја о реализацији различитих
облика и програма рада у радној 2017./2018.години
3.Разматрање Извештаја комисије о завршеном
упису деце у радну 2018/2019.годину
4.Текућа питања

Разматрање извештаја о раду стручних актива и
тимова у радној 2017/2018.години
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актива- Снежана
Марковић, Љубица
Добић,Брилијантина
Сурла
Координатори тимоваЂурђица Д.Тепавац,Ивана
Рончевић,Вера
Никић,Маја
Поповић,Гордана Јовић,
Стручни сараднициНеда.А.Ђилас,Снежана
Прелић,Јадранка Узелац и
Бранко Поповић
Директор- Јелена Кресоја,
Пом.директора-Наташа
Банић
Главни васпитач-Слађана
Радивојевић,
Руководиоци стручних
актива- Снежана
Марковић, Љубица
Добић,Брилијантина
Сурла
Координатори тимоваЂурђица Д.Тепавац,Ивана
Рончевић,Вера
Никић,Маја
Поповић,Гордана Јовић,
Стручни сараднициНеда.А.Ђилас,Јадранка
Узелац и Бранко Поповић

14.03.2018.

20.06.2018.
Директор- /
Пом.директора-Наташа
Банић,
Руководиоци стручних
актива- Снежана
Марковић, Љубица
Добић,Брилијантина
Сурла
Координатори тимоваИвана Рончевић,Вера
Никић, Гордана Јовић,
Стручни сараднициНеда.А.Ђилас,Снежана
Прелић,Јадранка Узелац
Директор- Јелена Кресоја,
Пом.директора-Наташа

27.08.2018.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2017/18. РАДНУ ГОДИНУ
Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији
предвиђених циљева, задатака и активности
планианих
Развојним
планом
за
радну
2017/2018.годину
Разматрање и усвајање Извештаја о стручном
усавршавању
запослених
у
радној
2017/2018.години
Разматрање и усвајање Извештај о раду директора
Јелене Кресоја у периоду од 16.01.2018. до
31.08.2018. године
Текућа питања

Банић,
Главни васпитач-Слађана
Радивојевић,
Руководиоци стручних
актива- Снежана
Марковић, Љубица
Добић,Брилијантина
Сурла
Координатори тимоваЂурђица Д.Тепавац,Ивана
Рончевић,Вера
Никић,Маја
Поповић,Гордана Јовић,
Стручни сараднициНеда.А.Ђилас,Снежана
Прелић,Јадранка Узелац

5.3. Извештај о раду стручног актива медицинских сестара васпитача
Руководилац – координатор : Добић Љубица
САДРЖАЈИ
Усвајање програма рада Стручног актива, избор
руководиоца и записничара
Анализа реализације плана адаптације
Праћење развоја и напретка деце-предлог садржаја
портфолиа детета у јасленој групи
Препорука за планирање сарадње са породицом
Програм заштите деце од насиља-евиденција, процедуре,
поступања
Пројекти на нивоу васпитне групе и објекта
Извештај о ВОР-у у I полугодишту радне 2017/2018
године
Анализа примене програма заштите деце од
насиља
Извештај о раду Тима за инклузивно
образовање
Извештај са републичких стручних сусрета
МС Србије у Кладову и стручног скупа у Врднику
Информације о предстојећим стручним сусретима
Извештај о самовредновању културе установе
Пројектни приступ учењу
Музичке активности на узрасту до 3 године
Информације о постојећим стручним скуповима и предлог
актива за избор нај-сестре
Евалуација програма рада са децом у радној 2017/18
Извештај са стручних скупова МС ( Врдник, Дивчибаре)
Планирање иницијалног родитељског састанка и план
адаптације деце

НОСИОЦИ
медицинске сестре

ВРЕМЕ
26.09.2017.

психолог
педагог
психолог, педагог
психолог
психолог, педагог
педагог
психолог
логопед медицинске
сестре
помоћник директора
психолог
психолог
педагог
помоћник директора
медицинске сестре
педагог
мед. сестре, педагог
психолог

17.01.2018

29.03.2018.

12.06.2018.

5.4. Извештај о раду стручног актива васпитача који раде програм
рада са децом од 3 године до укључивања у Припремни предшколски
програм
Руководилац: Брилијантина Сурла
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САДРЖАЈИ
Усвајање програма рада Стручног актива, избор
руководиоца и записничара
Стање у групама и услови за реализацију програма
Предлог активности у Дечјој недељи
Процена развојног нивоа васпитне групе- методе и
технике праћења развоја детета
Препоруке за писање педагошког профила
Програм заштите деце од насиља-евиденција,
процедуре поступања
Планирање сарадње са породицом и локалном
заједницом
Пројекти на нивоу васпитне групе и објекта
Избор радног листа за децу
Извештај о ВОР-у у I полугодишту радне
2017/2018 године
Анализа примене програма заштите деце од
насиља
Извештај о раду Тима за инклузивно образовање
Извештај са стручног скупа у Врднику
Информације о предстојећим стручним сусретима
Извештај о самовредновању културе установе
Пројектни
приступ
учењу
Унапређење
сарадње
са
породицом
Информације о стручном усавршавању
Евалуација програма рада са децом у другом
полугодишту радне 2017/18 године
Извештај са стручног скупа „Уметност- извор
грађења односа у процесу ВОР-а“

НОСИОЦИ
васпитачи

ВРЕМЕ
26.09.2017.

васпитачи
помоћник директора
психолог
логопед
психолог
педагог
психолог, педагог
директор, васпитачи
педагог

18.01.2018.

психолог
логопед
васпитачи
помоћник директора
психолог
психолог
педагог
помоћник директора
педагог

11.04.2018.

13.06.2018.

психолог, васпитач
Ивана К. Мишковић

5.5. Извештај о раду стручног актива васпитача који раде припремни
предшколски програм
Руководилац: Снежана Марковић
САДРЖАЈИ
Усвајање програма рада Стручног актива, избор
руководиоца и записничара
Стање у групама и услови за реализацију програма
Предлог активности у Дечјој недељи
Процена развојног нивоа васпитне групе- методе и
технике праћења развоја детета
Препоруке за писање педагошког профила
Програм заштите деце од насиља-евиденција,
процедуре поступања
Планирање сарадње са породицом и локалном
заједницом
Пројекти на нивоу васпитне групе и објекта
Избор радног листа за децу
Извештај о ВОР-у у I полугодишту радне 2017/2018
године
Анализа примене програма заштите деце од насиља
Извештај о раду Тима за инклузивно образовање
Извештај са стручног скупа у Врднику
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помоћник директора,
васпитачи
васпитачи
помоћник директора
психолог

ВРЕМЕ
27.09.2018

логопед
психолог
педагог
психолог, педагог
директор, васпитачи
педагог
психолог
логопед
васпитачи

17.01.2018.
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Информације о предстојећим стручним сусретима
Извештај о самовредновању културе установе
Пројектни приступ учењу
Разматрање понуда за једнодневни излет
Информације о стручном усавршавању
Евалуација програма рада са децом у другом
полугодишту радне 2017/18 године
Извештај са стручног скупа „Уметност- извор
грађења односа у процесу ВОР-а.

помоћник директора
психолог
психолог
директор
помоћник директора
педагог

29.03.2018.

12.06.2018.

психолог, васпитач
Ивана К. Мишковић

5.6. Извештај о раду стручног актива за развојно планирање
Координатор: Јелена Кресоја
Чланови: Наташа Банић, Узелац Јадранка, Неда Аврамов Ђилас, Снежана Прелић,
Бранко Поповић, Марија Турчиновић, Маријана Печиљ, Наташа Лајбеншпергер, Малић
Љиљана (родитељ)
САДРЖАЈИ
1.Акциони план за реализацију циљева Развојног плана за
2017./2018.годину

НОСИОЦИ
Чланови
актива

1.Евалуација реализације Развојног плана у првом полугодишту
2017/2018.године
1.Извештај о реализацији предвиђених циљева, задатака и
активности планираних Развојним планом за радну
2017/2018.годину
2.Договор о наредним активностима чланова тима

ВРЕМЕ
13.09.2017.

Чланови
актива

18.01.2018.

Чланови
актива

27.08.2018.

5.7. Извештај о раду стручног актива за развој предшколског
програма и различите облике и програме ВОР-а
Координатор: Јадранка Узелац
Чланови: Неда Аврамов Ђилас, Снежана Прелић, Бранко Поповић, Бранка Мандић,
Ана Кљајић, Милена Ралић, Тања Божић ,Марина Маленчић, Ивана Рончевић, Драгана
Хемон Попадић, Пујин Јасна
САДРЖАЈИ
План рада Тима
Табеларни преглед посебних,специјализованих
програма и малих пројеката
Формирање малих тимова и избор кординатора
Договор о обавештењу родитеља о месту,времену и
начину реализације програма и о праћењу
реализације програма
Извештај кординатора малих тимова о раду у 1.
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НОСИОЦИ
Координатор и
чланови Тима

ВРЕМЕ
39.10.2017.

Координатор и

18.01.2018.
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полугодишту радне 2017/ 18 године(реализација
активности, , трајање, број деце обухваћен
програмом
Измене и допуне плана рада Тима
Израда измена ПП у складу са новим прописима
Усклађивање назива различитих облика и програма
рада са новим законским прописима
Извештај кординатора малих тимова о раду у току
радне 2017/18 године - реализација
Анализа рада и израда извештаја рада Стручног
актива

чланови Тима
Координатор и
чланови Тима

01.03.2018.

Координатор и
чланови Тима

15..06.2018.

5.8. Извештај о раду Актива ментора и приправника
Руководилац – координатор: Јадранка Узелац
САДРЖАЈИ
Упознавање са програмом менторстваа
Садржај документације приправника и ментора
Упознавање са Правилником о понашању у
Установи
Размена очекивања васпитача приправника и
ментора
Имплицитна педагогија васпитача
Комуникација са децом предшколског узраста

НОСИОЦИ
педагог
педагог, психолог
педагог, психолог
психолог, педагог,
васпитачи
психолог
психолог

ВРЕМЕ
18.01.2018.

11.04.2018.

5.9. Извештај о раду тима за инклузивно образовање
Чланови
Тима
1.С.Прелић
координатор
2.Ј.Узелац
3.Н.А:Ђилас
4.И:К.Мишко
вић
5.О.Овука
6.С.Раданови
7.С.Стефанов
ић
8.Т.Сурла
9.Д.Миљуш
10.Б.Каплар
11.Н.Б.Огњан
овић
12.Б.Татић

Планиране
активности
Израда и доношење
плана рада Тима
Формирање
подтимова за децу са
сметњама у развоју
Израда
педагошких
профила
и
мера
индивидуализације, и
подела инструмената
за праћење и процену

Остварене активности

Носиоци

Активност је остварена у септембру 2017.

Чланови
Тима
Чланови
Тима

Активност је остварена 09.10. 2017.

Активност
је
остварена
у
првом Чланиви
полугодишту
малих
Напомена :
подтимова
- за 10 деце су рађене равизије меранаставак од прошле године
- за 9 деце су рађене мере
индивидуализац. први пут
- 13 деце је било на праћењу(млађа
деца,и деца у јаслицама)

Чланови
Израда ревизија мера Активност је остварена у првом и другом малих
индивидуализације
полугодушту 2017/2018.
подтимова
Напомена:
- за
два
детета
Интерресорна
комисија је одложола школовање
- ревизије мера и
су рађене по

106

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2017/18. РАДНУ ГОДИНУ

Доношење
мера
индивидуализације за
децу са сметњама у
развоју
Праћење остваривања
мера
индивидуализације и
дечијих постигнућа

процени о постигнућима деце
Састанци тима за инклузију( за којима је Тим
и
први пут рађен педаг профил и мере координат
индивидуализације)
ор
Активност је остварена на сваком састанки Тим
за
Тима и подтимова;
инклузију
- Тим за инклузивно образовање се
састао 3 пута у току године
- подтимови за израду
мера и
ревизије истих су се сатајали по
потреби минимални једном месечно

Сарадња
интерресорном
комисијом

са Активност је остварена тако што је
комисији
достављена
сва
потребна
документација за децу за коју су рађени
педагошки профили и мере,као и писањем
извештаја од стране стручне службе за
поједину децу ,као и присуство састанку
исте
Сарадња са школама а Активност је остварена кроз сарадњу са
тиче се транзиције психологом и педагогом из О.Ш.“Душан
деце из вртића у први Јерковић“,П.Кочић,Ј.Поповић,Ђ.Натошевић
разред О.Ш.
,Б.Радичевић,22 јули,Б.Груловић

Стручна
служба

Стручна
служба
ПУ

Самовредновање
у Активност је остварена равизијама кроз Тим
за
области подршка деци скалу процене о напредовању деце
инклузију
и породици
Сарадња са
Током године
дефектологом из ДЗ
ТИМОВИ ЗА ДОДАТНУ ПОДРШКУ ДЕЦИ
Чланови тима за
додатну подршку

 Приоритетне области
 Подршка

1.МП. тим:
-Марковић С.вас.
-Стефановић
С..вас.
-Мајка дечака
-Прелић С
логопед
2.ОБ. тим:
-Милана Пашић,
васпитач
-Неда Аврамов,
психолог
-Отац дечака
3 НЧ. тим:
-Мајка девојчице
-Милана Пашић,
васпитач




Сазнајни р.
Говор и комуникација






Социоемоционални р.
Говор и комуникација
Моторни развој
Сазнајни развој

 Социоемоционални р.
 Моторни развој
 Сазнајни развој
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Скала процене
напредовања детета у
остваривању задатака из мера индивид
 значајан н.
 значајан н.

 минимални н.
 минимални н.
 минимални н.
 минимални н.
 значајан н.
 значајан нап.
делимичан
нап.

Напомене

У рад са дечаком био
је укључен
дефектолог из
надлежног ДЗ из
Инђије
Уписан у редовну
школу
Дечак је на мерама
од ове радне године ,
јер није похађао
вртић раније
Уписан у редовну
школу
Индивидуални и рад
у пару са логопедом
се одвијао једном
недељно, а рад са
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-Неда Аврамов,
психолог
С:Прелић,
логопед
4.ЈР. тим:
-Н. Банић,васп
-Н.Ђилас,психо
-родитељи
дечака
5.УД. тим.
-Д.Зинаић
-М.Секулић
-Ј.Узелац
-мајка дечака
6.СБ. тим
-Р.Вујчић,васп
-С.Прелић,лого
Мама девојчице
7.ИК. тим
-С.Зекић,васп
-С.Прелић,лого
Мама девојчице
8.МД. тим
-Т.Божић,васпи
С.Прелић,логоп
-мајка дечака
9.БД. тим
-Т.Божић,васпи
С.Прелић,лого
-мајка дечака

10.ЕР: тим
О.Овука
И.Лукић
Ј.Узелац
Мама девојчице
11.ТВ. тим
Н.Предојевић
васпитач
-С.Прелић,
логопед





сазнајни развој
социоемоционални р.
Говор и комуникација




Сазнајни развој
Говор и комуникација





сазнајни развој
говор и комуникација
социоемоционални




говор и коуникација
сазнајни раз.

Значајан
напредак

 говор и комуникација
 сазнајни раз.













дефектологом такође
једном недељно.
Уписана у редовну
школу.
Минималан напредак Поново похађао
у свим областима
ППП, добро се
социјализово, није
редовно долазио.
Уписан у истурено
оделење „Антон
Скала“
 Делимичан.н.
Уписан у редовну
У свим
школу
областима
23. 12. 2017.
05. 03. 2018.
Делимичан напредак
Уписана у редовну
школу

Значајан
напредак
свим
областима

у

сазнајни развој
говори комуникација

 значајан н.
 значајан н.
.

говори комуникација
сазнајни развој
социоемоцио.

Делимичан напредак
у свим областима

социоемоционални
говор комуникација
сазнајни развој
самосталност
мотроика

Мере урађене
Први пут. 2015.
Уочава значајан
напредак у свим
областима

Делимичан

12.СЋ.тим
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Девојчица је радила
са дефектологом
једном недељно у
ДЗ, уписана у
редовну школу
Дечак је радио са
дефектологом из ДЗ,
и са логопедом
вртића
уписан у редовну
школу
Дечак одлази у
школу, постигао је
добар напредак,
радио са логопедом
вртића
Уписан у редовну
школу
Повремено радила са
логопедом вртића и
са приватим
логопедом
Уписана у ППП
Девијчица је радила
са логопедом из
вртића, и
дефектологом и
логопедом из ДЗ, у
ППП ишла две
године ,уписана у
први разред О.Ш
„Антон Скала „
Рад са дефектологом
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-Б.Каплар вас
-Б.Татић,васп
-С.Прелић,лого
Мајка дечака
13.ИИ.тим
-Б.Татић ,васп









Сазнајни развој
Говор и комуникација
Социоемоционални р.
самосталност
говори комуникација
сазнајни развој
социоемоционални

-С.Прелић,лого
-бака дечака
14.МС. тим
Дејана Б васпит
С. Прелић,лого
Родитељи
дечака
15.В.З. тим
И.Калеб
А.Кљаић
Н.Аврамов
Мама дечака
16.Г.У. тим:
Д.Попадић
М.Мрвић
Ј.Узелац
Мама девој.
17.К.М. тим
С.Радановић
И.Рапић
Н.Аврамов
Мама дечака
18.Д.Т. тим
Ж.Џакула
С.Прелић
Мама девојчице
19.К.А.
О.Башић
М.Костадино
Ј.Узелац
Родитељи дечака

 сазнајни развој
 говор комуникација

Говор и језик
Сазнајни развој
Ситна моторика

напредак у свим у ДЗ
областима
Уписан у редовну
школу
 делимичан
напредак дечака с
обзиром да није
редовно долазио

О дечаку брине бака
која је болесна и
глува , обавештен
центар за социјални
рад,
Уписан у редовну
школу
 делимичан
Радио са логопедом
напредак ,нису вртића једном
били редовни у недељно
доласцима
на Уписан у редовну
вежбе
школу
Делимичан
Уписан у ППП
напредак
Приватно ради са
дефектологом и
логопедом

Говор и језик
Сазнајни развој

Потпуни напредак

Уписана у ППП

Сазнајни развој
Говор и кокуникација

Делимичан
напредак а
посебно у
моторичким
способноатима
Делимичан
напредак

Старија група

Делимичан
напредак

млађа група
Рад са логопедом
вртића

Сазнајни развој
Говор и комуникација
самосталност
Сазнајни развој
Говор и комуникација
Самосталност
Ситна моторика

Мешовита група

ПЕДАГОШКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ: Из свих приоритетних области урађена је скала процене и
углавном су сва деца показала напредовање, што значи да су задаци били у складу са дечијим
могућностима.

5.10. Извештај о раду тима за заштиту деце од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања
Координатор: Неда Аврамов Ђилас
Чланови: Jадранка Узелац, Снежана Прелић, Бранка Ђаниш-Максић, Слађана
Радивојевић, Љубица Мали, Ана Драженовић Першић, Вера Никић, Анка Брдар
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САДРЖАЈИ
Разматрање програма за заштиту деце од насиља за радну 2017/18
годину и план рада тима
Планирање интерне обуке за запослене „Родно условљено насиље
из угла деце и одраслих који су преживели трауму“
Планирање обележавања Светског дана детета (20. новембар)
Размена информација међу члановима тима о случајевима појаве
сумње или дешавања насиља међу децом и над децом
Праћење примене програма заштите деце од насиља у првом
полугодишту радне 2017/18 године
Планиране активности у наредном периоду
Упознавање са садржајем Упутства о поступању установа
образовања и васпитања и центара за социјални рад у заштити деце
од насиља, који су заједнички донела два министра
Предлог обележавања Светског дана породице 15. маја

НОСИОЦИ ВРЕМЕ
тим
19.10.2017.

тим

27.12.2017.

тим

26.04.2018.

5.11. Извештај о раду тима за самовредновање
Координатор: Неда Аврамов Ђилас
Чланови: Чланови: Јадранка Узелац, Слађана Радивојевић, Љиља Манић, Марија Рољ,
Љиљана Механџић, Сања Стефановић, Татјана Ђоковић (родитељ )
САДРЖАЈИ
Акциони план за унапређење рада установе на основу резултата
самовредновања у области Дечији развој и напредовање
План самовредновања за радну 207/18. годину (предмет
самовредновања, предвиђене активности, носиоци, временска
динамика...)
Упознавање са резултатима самовредновања и израда извештаја о
самовредновању у кључној области „Етос“ – предмет вредновања –
култура установе
Предлог мера и активности за унапређење рада установе у складу са
резултатима самовредновања
Израда акционог плана за унапређење рада установе у кључној
области „Етос“ на основу резултата самовредновања
Усвајање акционог плана за унапређење рада установе у кључној
области „Етос“
Упознавање чланова тима са новим Правилником о стандардима
квалитета рада установа
Предлог предмета самовредновања у радној 2018/19. години

5.12. Извештај о
установе

раду

НОСИОЦИ ВРЕМЕ
тим
20.10.2017.

тим

17.01.2018.

тим

07.03.2018.

тим

28.08.2018.

тима за обезбеђивање квалитета и развој

Координатор: Узелац Јадранка
Чланови: Јелена Кресоја, Наташа Банић, Неда Аврамов Ђилас, Прелић Снежана,
Маријана Печиљ, Сања Стефановић, Бранка Мандић
САДРЖАЈИ

НОСИОЦИ
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ВРЕМЕ
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1.Евалуација редовних програма ВОР-а
2.Евалуација различитих облика и програма ВОР-а
3.Евалуација програма инклузивног образовања и
заштите деце од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања
4.Ееализације акционог плана за унапређење рада
установе на основу резултата самовредновања
5.Реализацијa развојног плана Установе
6. Евалуација рименe и анализа ефеката стручног
усавршавања

Координатор и
чланови Тима

27.08.2018.

5.13. Извештај о раду тима за професионални развој запослених
Координатор тима: Наташа Банић
Чланови: Јадранка Узелац, Неда Аврамов Ђилас, Наташа Лајбеншпергер, Љиља
Манић, Бранкица Петковић, Јелена Лукач, Слађана Радивојевић, Драгана Зинаић,
Снежана Марковић, Данијела Жугић Ђурић
Тим за професионални развој запослених у ПУ се састајао четири пута у току радне
2017/2018.године.
САДРЖАЈИ
-Усвајање плана рада тима за професионални развој у радној
2017./2018.години
-Упознавање нових чланова тима са Правилником о сталном
стручном усавршавању запослених
-Разматрање и усвајање плана професионалног развоја
запослених у радној 2017./2018.години
-Разматрање и усвајање плана активности професионалног
развоја запослених у оквиру установе у радној
2017./2018.години
-Информације о предстојећим стр.усавршавањима запослених
-Договор око термина за реализацију плана рада
професионалног развоја запослених у установи
-Тромесечни извештај о реализацији професионалног развоја
запослених у радној 2017./2018. години
-Информације са:
стручног скупа ''Зашто су бајке важне за децу'',
стр.сусрета мед.сестара-васпитача,
стр.сусрета стручних сарадника,
трибине и годишње скупштине удружења васпитача
-Ревизија бодовне листе професионалног развоја унутар
установе
-Информације о предстојећим
активностима(манифестације,конференције,стручни
скупови,трибине...)
-Договор око термина за реализацију плана рада проф.развоја
запослених у установи
-План професионалног развоја запослених,ван установе
-Извештај о реализацији професионалног развоја запослених у
првом полугодишту радне 2017./2018.године
-Ревизија бодовне листе професионалног развоја зап.унутар
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НОСИОЦИ
тим

ВРЕМЕ
13.09.2017.

тим

08.11.2017.

тим

27.02.2018.
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установе(дискусија и закључци)
-Израда извештаја о реализацији стручног усавршавања
запослених за радну 2017./2018. годину

тим

27.08.2018.

Циљ професионалног развоја је перманентно информисање, образовање и
мотивисање васпитача,медицинских сестара-васпитача, стручних сарадника за што
успешнију реализацију и унапређивање неге и васпитно-образовног рада са децом
предшколског узраста.
План активности професионалног развоја у установи за радну 2017./2018. годину
сачињен је на основу исказаних личних планова професионалног развоја запослених.
Програм професионалног развоја реализовао се кроз рад: васпитно-образовног већа,
стручних актива, акредитованихсеминара, стручних скупова, конференција, округлих
столова и др. облика стручног усавршавања.
Координатор и чланови тима су пратили све облике професионалног развоја
запослених, водили евиденцију о професионалном статусу, вредновали утицај стручног
усавршавања на развој и постигнућа деце, предузимали мере за унапређивање
компетенција васпитача и стручних сарадника према утврђеним потребама.
У радној 2017./2018. години већина запосолених је била обухваћена стручним
усавршавањем ван установе.

5.14. Извештај о раду тима за превентивну здравствену заштиту
Координатор: Поповић Марија
Чланови: Бранка Ђаниш-Максић, Сушић Милица, Бокић Светлана, Баша Снежана,
Бранко Поповић, Ђурђица Добрић
САДРЖАЈИ
-

-

-

усвајање плана рада тима за
превентивну здравствену
заштиту
распоред рада медицинских
сестара по објектима
план стручног усавршавања у
првом полугодишту
извештај сестара за месец
септембар

НОСИОЦИ

ВРЕМЕ

Чланови тима
- октобар, 2017.

План стручног усавршавања у
другом полугодишту

- Упознавање са новим правилником о
ближим условима и начину остваривања
неге и превантино-здравствене заштите
деце у ПУ

- Чланови тима

112

- фебруар, 2017.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2017/18. РАДНУ ГОДИНУ

- стручне консултације и извештаји о
здравствено хигијенском стању у свим
објектима
- Извештај са стручног усавршавања
( М.Поповић)

- Чланови тима

- Март, 2018.

- Чланови тима

- Мај, 2018.

- Распоред рада у летњем периоду

5.15. Извештај о раду тима за естетско и педагошко обликовање
простора предшколске установе
САДРЖАЈИ















Договор који се односи на
планиране активности Тима;
Избор записничара
(С.Вуковић)
Анализа расположивог
простора вртића (унутрашњег и
спољашњег) са становишта
естетског и педагошког
обликовања
Активности које се могу
реализовати
Уређење хола вртића и групних
паноа уочи обележавања
„Дечје недеље“
Јесењи декор и изглед хола
Уређење екстеријера вртића
Исцртавање и маркирање
полигона вртића за игре и
физичке активности деце на
отвореном простору ( терени за
кошарку и фудбал, школица,
пуж, координацијске
мердевине, лавиринт, Игра:“
Огледала“)
Уређење ентеријера вртића
поводом обележавања школске
славе Светог Саве и одржавања
манифестације „Краљевске
крунице“ (изложба дечјих
радова у холу вртића, израда
манастира од хамера )
Извештај и анализа рада Тима
за школску 2017./2018. Годину
Предлози за наредену школску
годину ( изглед ентеријера и

ВРЕМЕ

29.9.2017. у
12часова

20.10.2017.
Радни
састанак је
реализован у
преподневним
часовима

19.01.2018.
Радни
састанак
реализован у
преподневним
часовима

ПРИСУТНИ ЧЛАНОВИ
ТИМА











Ивана К.Мишковић
Јелена Ђуричић
Слађана Добријевић
Милица Иконић
Слађана Вуковић
Жељка Бођо
Драгана Миљуш
Маја Констадиновић
Ивана Раштегорац
Ивана Рончевићкоординатор Тима

Проширени састав Тима
( сви чланови Тима и колегинице
запослене у објекту „Сунце“ као
подршка и испомоћ Тиму)
Запослени радници предеузећа „Ин
пут“

Чланови Тима у проширеном
саставу (присутне васпитачице
А.Сурла и М.Вукмировић)

Чланови Тима и координатор
11.06.2018.
У 12 часова
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паноа за излагање радова)
Одлагање и чување декора

5.16. Извештај о раду тима за подстицање даровитости деце
Руководилац – координатор: Вера Никић
Чланови: Неда Аврамов Ђилас, Бранка Мандић, Ивана Лукић, Јоргановић Гордана,
Јелена Матић, Прибић Авдић Ана, Бараћ Вера, Катић Миланка, Жаклина Ковач
САДРЖАЈИ
1.Упознавање чланова тима са планом рада за школску 2017/18
2.Праћење савремене литературе
3.Подела задатака у тиму и договор око начина реализације
планираних задатака
4.Разно
1.Укључивање стручњака из Музеја Куће Војновић и договор
око реализације, поделе материјала по васпитним групама
2.Планирање стучне презентације на тему:“Даровитост у
групи“
3.Разно
1.Планирање посета тибинама из области даровитости и
образовању из Менса Организације
2.Укључивање васпитача у извештавању са терена, број
даровитих у групама
3. Разно

НОСИОЦИ
тим

ВРЕМЕ
25.10.2017.

тим

14.12.2017.

тим

20.02.2018.

5.17. Извештај о раду тима за маркетинг
Руководилац – координатор : Гордана Јовић
Чланови: Љиља Манић, Тина Сурла, Бранка Мандић, Милена Ралић, Милана Пашић, Ивана
Рончевић, Слађана Радивојевић, Ивана Рапић, Ана Вивод








САДРЖАЈИ
Доношење плана рада
Тима за предстојећу
радну 2017/2018одину
Распоред задужења по
објектима
Анализа новог сајта
вртића
Формирање уредничке
редакције, именовање
главног уредника,
лектора
Предлог садржаја за
Монографију
Подела задужења

НОСИОЦИ

ВРЕМЕ

Тим

15.11. 2017.

Редакцијски тим

28.12.2017.
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Обележавање
рођендана вртића
Анализа новог сајта
вртића
Осврт на претходни
период
Осврт на претходни
период

Тим

12.04.2018.

Редакцијски тим

14.05.2016.

Редакцијски тим

11.06.2018.

Први радни састанак Тима за маркетинг одржан је 15.11.2017. године, на коме је
донет план рада за предстојећу школску 2015/2016. годину и направљен је распоред
задужења по објектима.
Крајем децембра месеца формиран је редакцијски тим за израду Монографије наше
Установе. Чланови Тима су : Бранка Мандић, Тина Сурла, Сања Стефановић,
Гордана Јовић, Ивана Рапић, Брана Ђаниш Максић, Радица Пејић, Ана Вивод,
Јадранка Узелац, Драгана Зинаић, Наташа Лајбеншпергер, Јелена Кресоја.
Реализован је први састанак, редакције на коме је именован главни уредник- Бранка
Мандић . Бранка је дала предлог садржаја за Монографију који је усвојен и донета су
задужења.

5.18. Извештај о раду тима руководилаца објеката
Руководилац – координатор: Јелена Кресоја
Чланови: Наташа Р. Банић,Слађана Радивојевић,Зинаић Драгана,Наташа
Механџић,Дуброја Александра,Печиљ Маријана
САДРЖАЈИ
1.Доношење плана рад за 2017/2018.годину
2.Анализа педагошко-психолошких и здравствених услова за
боравак деце у Установи
3.План активности за Дечју недељу
4.Ликовни конкурси, позоришне представе и манифестације у
радној 2017/2018.године
5.Размена искуства о исхрани деце у Установи
6.Разно (вођење присутности запослених,достављање рачуна у
централни објекат)
1. Анализа стања по објектима
2.Информације о извођењу обуке запослених према
захтевима HACCP система и увођења истог
3.Информације о планираним семинарима за васпитнообразовно особље у првом полугодишту радне
2017/2018.године
4.Информације о прослави Нове године у Установипозоришна представа,фотографисање деце
5.Текућа питања
1.Анализа стања по објектима
2.Обнова уписа деце у целодневни боравак за радну
2018/2019. годину и упис деце у целодневни боравак и
ППП за радну 2018/2019.годину
3. Учешће деце на манифестацијама и драмским сусретима
4. Извештај о резултатима спроведене анкете ВО особља о
садржају јеловника и њиховом виђењу конзумирања хране
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НОСИОЦИ
тим
директор,
пом. директора

ВРЕМЕ
25.09.2017.

тим
директор,
пом.
директора

14.11.2017.

тим
пом. директора
директор

15.03.2018.
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од стране деце-нутрициониста
5.Текућа питања
1.Анализа стања по објектима
2.Информације о распореду рада објеката Установе у току
летњег распуста
3. Информације о фотографисању деце
4.Извештај о раду тима у току године
5.Текућа питања

Тим ,
пом. директора
директор

29.05.2018.

5.19. Извештај о раду тима за пружање додатне подршке деци и
родитељима са специфичним нутритивним захтевима
Координатор: Ђурђица Добрић – Тепавац
Чланови: Брана Ђаниш-Максић, Љубица Добић, Пујин Јасна, Радановић Сања, Jелена
Божић, Анка Брдар и Милка Мрвић

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.

5.

Дневни ред
Усвајање предлога дневног реда.
Усвајање плана рада тима за 2017/2018 годину.
Преглед стања деце са посебним захтевима у исхрани
Утицај исхране на стање ларинго – фарингеалног рефлукса
Информације о значају праћења промена у декларисању производа код
специфичних захтева у исхрани
Текућа питања
Усвајање предлога дневног реда.
Информације о увођењу HACCP система у предшколску установу
Информације о произвођачкој спецификацији плазма кекса
Анализа резултати спроведене анкете васпитно – образовног особља о
садржају јеловника, њиховом виђењу конзумирања од стране деце
предшколског узраста
Нека питања

Време
23.11.2017

21.02.2017

5.20. Извештај о раду тима за увођење и примену Система за
управљање безбедношћу производа ( HACCP )
Уводна напомена: Имплементација HACCP система је на 15 локација на територији
Општине Инђија, са централном кухињом у објекту „Сунце“, од стране
консултантске куће „Мастер Стандард“.
Руководилац: Бранка Ж. Ђаниш-Максић
Чланови: Јелена Кресоја, Ђурђица Добрић-Тепавац, Нада Милић, Бранка Дроњак и
Марија Поповић.
Чланови у објектима ван седишта установе: Ленка Недимовић, Љуба Борковић,
Славица Малобабић, Милена Јанковић, Сања Јанковић, Светлана Максић и Радијана
Фумић.
Чланови у издвојеним објектима при основним школама: Весна Ћеранић, Снежана
Батало, Бранкица Петковић, Милка Костецки, Нада Предојевић, Дејана Божић и
Александра Дуброја.
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САДРЖАЈИ
-Обилазак представника Агенције за консалтинг дела
терена.
-Обилазак два представника Агенције за консалтинг
преосталог терена
-Извештај са консултантске посете
-Обука радника / Присуствовало преко 100 запослених
радника у две групе; присуствовале и поједине сервирке
Основних школа /

НОСИОЦИ
Вођа тима
Директор
Вођа тима
Директор
Чланови тима
Чланови тима
Запослени
радници
предшколске
установе
Чланови тима

ВРЕМЕ
4.IX 2017.

Вођа тима

19.XII 2017.

Чланови тима

Децембар
2017.

-Израда дијаграма тока са планом квалитета

Чланови тима

Јануар 2018.

-Дорада/модификација постојеће документације након
интерне провере

Консултантска
кућа, чланови
тима
Чланови тима

Фебруар
2018.

-Израда намирница заступљених у исхрани деце у
предшколској установи; исто тако и допуна спискова
куваних оброка.
-Израда списка машина, опреме и мерила, плана
узорковања и плана калибрације мерних уређаја
-Консултантска кућа добила сву потребну документацију за
реализацију имплементације стандарда.

-Корекција докумената; рад на отклањању
идентификованих неусаглашености.

12.X 2017.
16.X 2017.
15.XI 2017.

5.XII 2017.

Март, април,
мај, јун,
август 2018.

6. Извештај о раду секретара
Секретар установе је у току радне 2017/2018. године обављао управне, нормативноправне и друге правне послове и реализовао је следеће активности:
1. Нормативно – правна регулатива:
1.1. континуирано праћење , тумачење и спровођење закона, подзаконских аката
и остале регулативе у области предшколског васпитања и образовања, радних
односа и безбедности на раду, финансија, управљања, јавних набавки и других
области, контрола њихове примене и указивање на обавеза које из њих
проистичу;
1.2. спровођење поступака доношења, израде, измене и допуне општих аката и то:
- Статута;
- Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности запослених;
- Правилника о упису деце;
- Правила понашања у ПУ „Бошко Буха“ Инђија;
- Правилника о условима и начину коришћења службених возила;
- Правилника о организацији и систематизацији послова у ПУ „Бошко Буха“
Инђија;
- Пословника о раду управног одбора ПУ „Бошко Буха“ Инђија;
- Пословника о раду Вапитно-образовног већа;
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1.3. израда уговора о раду, анекса уговора о раду, анекса уговора о уређивању
међусобних права, обавеза и одоговорности, као и свих других врста уговора.
2. Планирање и извештавање о раду:
- учествовање у Програма рада установе за радну 2018/2019. годину;
- учествовање у изради извештаја о раду установе за 2017/2018. ( извештаји о
раду управног одбора и других стручних органа, извештај о извршеним
инспекцијским надзорима у установи );
- израда других тражених писаних информација и извештаја.
3. Остали послови:
- припремање 13 седница Управног одбора, вођење и израда записника, израда и
објављивање донетих одлука;
- припремање седница Савета родитеља и других стручних органа и тела;
- израда, објављивање и спровођење Конкурса за пријем у радни однос, 4
васпитача на неодређено време по прибављеној сагласности Комисије за
давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава бр. 112-8478/2017 од 01.09.2017. године и Конкурса
за пријем у радни однос на одређено време ради замене одсутних запослених
преко 60 дана, 4 васпитача од 26.12.2017. године као и обављање стручних
послова код престанка радног односа и распоређивања запослених;
- сарадња са инспекцијским и другим органима;
- израда решења, закључака и других аката;
- рад у Комисији за јавне набавке и обављање послова Службеника за јавне
набавке ( од 31.05.2018. год. до 31.08.2018. год.) - израда конкурсне
документације, спровођење поступака јавних набавки и праћењу њихове
реализације; закључивање уговора и анекса уговора о јавним набавкама,
подношење извештаја о јавним набавкама;
- рад у Комисији за упис деце – израда свих одлука и решења у вези уписа деце,
донето је 39 одлука по приговорима родитеља на резултате уписа;
- подношење захтева за добијање разних сагласности, обезбеђивање ажурног
вођења документације и обављање осталих административних послова.

VI ИЗВЕШТАЈ
О ОСТВАРИВАЊУ ПРЕДВИЂЕНИХ
ЦИЉЕВА, ЗАДАТАКА И АКТИВНОСТИ ПЛАНИРАНИХ
РАЗВОЈНИМ ПЛАНОМ ЗА ПЕРИОД ОД 01.09.2017. ДО
15.01.2018. ГОД.
Развојни план Установе за период од 2017. - 2020. године донео је Управни
одбор, на предлог Стручног актива за развојно планирање.
Развојни план Установе је стратешки план развоја Установе за период од три
године. Стручни актив за развојно планирање је анализирао реализацију постављених
циљева и задатака и планирао кораке у реализацији Развојног плана.
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Реализовани су следећи циљеви и задаци по областима из Развојног плана:
I ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ВОР-а
ЦИЉ 1: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ПОТРЕБНИХ УСЛОВА ЗА ПРОШИРЕЊЕ
КАПАЦИТЕТА И ИЗГРАДЊУ НОВОГ ВРТИЋА
ЗАДАТАК 1.2. Изградња новог објекта- вртића у Инђији
АКТИВНОСТИ:
-

Обезбеђивање финансијских средстава
Израда пројекта за изградњу новог објекта у Инђији
Припрема и расписивање јавне набавке
Изградња и опремање новог објекта вртића

РОК ИЗВРШЕЊА:септембар 2019.
Одабрана локација за изградњу новог објекта је улица Војвођанских бригада у Инђији.
У току су разговори са представницима Локалне самоуправе у вези израде пројектне
документације.
РЕАЛИЗАЦИЈА: Задатак није реализован.
ЦИЉ 2: ПОБОЉШАТИ УСЛОВЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И АКТИВНОСТИ ДЕЦЕ НА
ОТВОРЕНОМ
ЗАДАТАК 2.1. Уредити и опремити адекватним справама за игру двориште објекта
«Невен» у Инђији и »Маслачак» у Бешки
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
РОК ИЗВРШЕЊА: јун 2018. године
РЕАЛИЗАЦИЈА: Задатак није реализован.
ЗАДАТАК 2.2. Поставити нову заштитну ограду око дворишта објекта „Невен“
АКТИВНОСТИ :
-Обезбеђивање финансиских средстава
-Израда плана набавке
-Набавка заштитне ограде
-Постављање заштитне ограде
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: јун 2018.године
РЕАЛИЗАЦИЈА: Задатак није реализован.
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ЦИЉ 3: ПОБОЉШАЊЕ МОТИВАЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИЈИ
ОДНОС ПРЕМА РАДУ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА
ЗАДАТАК 3.1. Наградити запослене за изузетна постигнућа у раду поводом Дана
установе
АКТИВНОСТИ :
-Разрада критеријума и облика награђивања
-Избор кандидата
-Свечано уручивање признања
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: април 2017.године
РЕАЛИЗАЦИЈА: Задатак није реализован.
ЦИЉ 4 : ПОБОЉШАЊЕ КОМУНИКАЦИСКИХ ВЕШТИНА И САРАДЊЕ
ЗАПОСЛЕНИХ
ЗАДАТАК 4.1. Организовање акредитованог семинара са темом комуникације
АКТИВНОСТИ :
-Избор акредитованог семинара из каталога
-Израда годишњег плана стручног усавршавања
-Обезбеђивање финансиских средстава за реализацију семинара
-Формирање групе учесника и организовање семинара
-Испитивање задовољства запослених међуљудским односима у колективу
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: август-новембар 2017. године
РЕАЛИЗАЦИЈА: Семинар „Унапређивање добрих модела комуникације“аутора
В.Цолић и Т.Дојић је планиран у Годишњем плану стручног усавршавања
установе.Обезбеђена су средства за 17 учесника-запослених у установи а семинар је
реализован 25.11.2017. године.
ЗАДАТАК 4.2. Организовање стручног усавршавања за запослене на тему
комуникације и тимског рада
АКТИВНОСТИ :
-Формирање тима едукатора
-Разрада концепције едукативне радионице
-Формирање групе учесника
-Реализација и евалуација радионице
-Испитивање задовољства запослених међуљудским односима у колективу
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: јун 2018. године
РЕАЛИЗАЦИЈА: За запослене у установи стручни сарадници су одржали едукативну
радионицу „Тимски рад“ 05.12.2017.године.Присуствовало је 40 учесника.
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ЗАДАТАК 4.3. Организовање научно-стручне екскурзије за запослене на годишњем
нивоу
АКТИВНОСТИ :
-

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

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: септембар 2017.-маја 2018.године
РЕАЛИЗАЦИЈА:Задатак није реализован.
II ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ШИРЕЊЕ ПРОГРАМСКЕ ПОНУДЕ И ОБУХВАТА
ДЕЦЕ
ЦИЉ 1: ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА ДЕЦЕ РАЗЛИЧИТИМ ПРОГРАМИМА „ШКОЛА
СПОРТА“ И „ЧИТАОНИЦА-ПРИЧАОНИЦА“
ЗАДАТАК 1.1. Увести специјализован програм „Школица спорта“ у насељу Крчедин
АКТИВНОСТИ:
-Договор са директором школе о коришћењу простора фискултурне сале
-Израда плана и програма рада
-Израда плаката и флајера,оглашавање на локалним медијима
-Обезбеђивање опреме и средстава за рад са децом
-Формирање групе деце и реализовање активности
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: април-јун 2018.године
РЕАЛИЗАЦИЈА:Задатак није реализован.
ЗАДАТАК 1.2. Проширити мрежу „Читаонице-причаонице“ на насеље Нови Карловци
АКТИВНОСТИ:
-Формирање тима реализатора програма
-Израда годишњег плана рада
-Израда плаката и флајера,оглашавање на локалним медијима
-Формирање групе деце и реализовање активности
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: август 2017.-јун 2018.године
РЕАЛИЗАЦИЈА: Читаоница причаоница се реализује од октобра 2017.године у објекту
„Сунцокрет“ у Н.Карловцима.Укупно је одржано шест термина, један у октобру,четири
у новембру и један у децембру месецу.Програмом су обухваћена деца узраста од 3
године до поласка у школу из две васпитне групе у објекту, а у наредном периоду на
основу исказаних интересовања родитеља ће се укључити бар 5-оро деце која не
похађају установу.
ЦИЉ 2: ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА ДЕЦЕ У СЕОСКИМ СРЕДИНАМА УВОЂЕЊЕМ
ПРОГРАМА „ШКОЛИЦА ЖИВОТА“
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ЗАДАТАК 2.1. Отварање једне мешовите групе у Љукову у оквиру пројекта „Школица
живота“
АКТИВНОСТИ:
-Аплицирање код ЦИП-а за учешће у пројекту „Школица живота“
-Прикупљање података о обухвату деце на територији општине
-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 родитења,формирање групе
-Израда и реализација програма и пројектних активности у сарадњи са ЦИП-ом
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: април 2017.-јун 2018.године
РЕАЛИЗАЦИЈА: Израда пројектне документације је у току, а очекивани радови на
адаптацији и опремању простора се планирају у марту 2018. године.
ЗАДАТАК 2.2. Обука васпитно-образовног особља за диверсификацију програма и
социјалну инклузију
АКТИВНОСТИ:
-Организовање акредитованих семинара у сарадњи са ЦИП-ом
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: -септембар 2017.-јун 2018.године
РЕАЛИЗАЦИЈА: Задатак није реализован.
ЗАДАТАК 2.3. Ширење мреже „Школице Живота“ и отварање једне мешовите групе
полудневног боравка у Новим Карловцима
АКТИВНОСТИ:
-Идентификовање деце узраста 3-5,5 година која нису обухваћена предшколским
програмом
-Адаптација и опремање простора у објекту у Новим Карловцима
-Израда обавештења, плаката и флајера,оглашавање на локалним медијима,промоција
програма
-Контактирање родитеља,упис деце и формирање групе
-Израда и реализација програма
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:април 2018.-јун 2019.године
РЕАЛИЗАЦИЈА: Задатак није реализован.
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 групе у објектима „Маслачак“ и „Невен“
АКТИВНОСТ:
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-Обезбеђивање простора за отварање Монтесори група
-Испитивање интересовања родитеља за упис деце у Монтесори групе
-Адаптација и опремање простора Монтесори материјалом
-Обука васпитача за реализацију програма
-Формирање Монтесори група и реализација програма
-Састанци тима реализазора програма у циљу размене искуства и хоризонталне
подршке
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ : септембар 2017.-септембар 2018. године
РЕАЛИЗАЦИЈА: Задатак није реализован.
ЗАДАТАК 3.2. Ширење мреже различитих програма „Развијање комуникативних
способности на нематерњем језику-енглеском и немачком“
АКТИВНОСТИ:
-Избор и обука васпитача за реализацију програма
-Избор васпитних група и реализација програмских активности
-Сарадња са родитељима,промоција програма
-Састанци тима реализатора програма у циљу размене искуства и хоризонталне
подршке
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: септембар 2017.- јун 2018.године
РЕАЛИЗАЦИЈА: Задатак није реализован.

VII ИЗВЕШТАЈ
О ОСТВАРИВАЊУ ПРЕДВИЂЕНИХ
ЦИЉЕВА, ЗАДАТАКА И АКТИВНОСТИ ПЛАНИРАНИХ
РАЗВОЈНИМ ПЛАНОМ ЗА ПЕРИОД ОД 16.01.2018. ДО
31.08.2018. ГОД.
Развојни план Установе за период од 2017.-2020. године донео је Управни
одбор, на предлог Стручног актива за развојно планирање.
Развојни план Установе је стратешки план развоја Установе за период од три
године. Стручни актив за развојно планирање је анализирао реализацију постављених
циљева и задатака и планирао кораке у реализацији Развојног плана.
Реализовани су следећи циљеви и задаци по областима из Развојног плана:
I ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ВОР-а
ЦИЉ 1: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ПОТРЕБНИХ УСЛОВА ЗА ПРОШИРЕЊЕ
КАПАЦИТЕТА И ИЗГРАДЊУ НОВОГ ВРТИЋА
ЗАДАТАК 1.2. Изградња новог објекта- вртића у Инђији
АКТИВНОСТИ:
-

Обезбеђивање финансијских средстава
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-

Израда пројекта за изградњу новог објекта у Инђији
Припрема и расписивање јавне набавке
Изградња и опремање новог објекта вртића

РОК ИЗВРШЕЊА:септембар 2019.
Одабрана локација за изградњу новог објекта је улица Војвођанских бригада у Инђији.
У току су разговори са представницима Локалне самоуправе у вези израде пројектнотехничке документације.
РЕАЛИЗАЦИЈА: Задатак није реализован.
ЦИЉ 2: ПОБОЉШАТИ УСЛОВЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И АКТИВНОСТИ ДЕЦЕ НА
ОТВОРЕНОМ
ЗАДАТАК 2.1. Уредити и опремити адекватним справама за игру двориште објекта
«Невен» у Инђији и »Маслачак» у Бешки
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
РОК ИЗВРШЕЊА: јун 2018. године
РЕАЛИЗАЦИЈА: У плану јавних набавки за 2018.годину планирана је јавна набавка
мале вредности-справе за дечје игралиште за објекат „Невен“. Процењена вредност
набавке је 1.800.000,00 динара без пдв-а,а финансиска средства су обезбеђена из Буџета
опшштине.На основу анализе тренутног стања дечијег игралишта у објекту „Невен“
одабране су справе и поступак је покренут а Уговор о набавци справа је закључен
26.07.2018.године.Укупна вредност добара износи 1.798.400,00 без пдв-а.У истом
објекту је из средстава донације постављено пет справа за децу (пењалица,тунел за
провлачење,кућица знања,клацкалицаи љуљашка).Уговор о донаторству је потписан са
компанијом Хенкел Србија дана 16.11.2017. у износу од 241.200,00 динара, а исти је
реализован тј. справе су постављене 29.01.2018. Поменуте справе поседују сертификат
о безбедности деце.
Задатак је у потпуности реализован.
ЗАДАТАК 2.2. Поставити нову заштитну ограду око дворишта у објекту „Невен“
АКТИВНОСТИ :
-Обезбеђивање финансиских средстава
-Израда плана набавке
-Набавка заштитне ограде
-Постављање заштитне ограде
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: јун 2018.године
РЕАЛИЗАЦИЈА: Финансиска средства за постављање нове заштитне ограде у објекту
„Невен“ су обезбеђена из Буџета општине износу од 3.000.000,00 са пдв-ом 20%.
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Пројекат за постављање Панелне -2Д ограде је израђен од стране „Domus Construction“
Инђија. Поступак јавне набавке мале вредности је покренут 08.05.2018.године, а
Уговор измеђе установе и извођача радова потписан 05.06.2018.године. Грађевински
радови на реализацији ограде у објекта „Невен“ су завршени 19.07.2018. године.
Укупан износ радова је 1.630.006,00 динара без пдв-а, а 1.956.007,20 са пдв-ом.
Задатак је у потпуности реализован.
ЦИЉ 3: ПОБОЉШАЊЕ МОТИВАЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИЈИ
ОДНОС ПРЕМА РАДУ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА
ЗАДАТАК 3.1. Наградити запослене за изузетна постигнућа у раду поводом Дана
установе
АКТИВНОСТИ :
-Разрада критеријума и облика награђивања
-Избор кандидата
-Свечано уручивање признања
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: април 2018.године
РЕАЛИЗАЦИЈА:И у овој радној години, 30 запослених који су остварили изузетне
доприносе у раду у циљу унапређења квалитета рад и обогаћивање личног искуства и
знања кроз учешће на стручном скупу као аутор стручног рада и који су представљали
установу на јавним манифестацијама,награђени су симболичном наградом, која је
свечано уручена на прослави Дана установе 25.04.2018. године.Том приликом је
презентован рад установе у радној 2017/2018.години.
Задатак је употпуности реализован.
ЦИЉ 4 : ПОБОЉШАЊЕ КОМУНИКАЦИСКИХ ВЕШТИНА И САРАДЊЕ
ЗАПОСЛЕНИХ
ЗАДАТАК 4.2. Организовање стручног усавршавања за запослене на тему
комуникације и тимског рада
АКТИВНОСТИ :
-Формирање тима едукатора
-Разрада концепције едукативне радионице
-Формирање групе учесника
-Реализација и евалуација радионице
-Испитивање задовољства запослених међуљудским односима у колективу
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: јун 2018. године
РЕАЛИЗАЦИЈА: За запослене у установи стручни сарадници су одржали едукативну
радионицу „Тимски рад 2“ 19.04.2018.године.Присуствовало је 23 учесника.
Задатак је у потпуности реализован.
ЗАДАТАК 4.3. Организовање научно-стручне екскурзије за запослене на годишњем
нивоу
АКТИВНОСТИ :
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-

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

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: септембар2017.-маја 2018.године
РЕАЛИЗАЦИЈА: По прибављању понуда запослени су изабрали дестинацију
Вишеград-Требиње-Дубровник.Формирана је група од 40 запослених. Екскурзију је
организовала туристичка агенција "Сања Травел" из С.Бановаца, 14.-15.04.2018.
године.По доласку у Вишеград запослени су обишли град у циљу упознавања
културних вредности града-На дрини ћуприја и Андрић град, а потом посетили стари
град Требиње и Дубровник. Задатак је у потпуности реализован.

II ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ШИРЕЊЕ ПРОГРАМСКЕ ПОНУДЕ И ОБУХВАТА
ДЕЦЕ
ЦИЉ 1: ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА ДЕЦЕ РАЗЛИЧИТИМ ПРОГРАМИМА „ШКОЛА
СПОРТА“ И „ЧИТАОНИЦА-ПРИЧАОНИЦА“
ЗАДАТАК 1.1. Увести специјализован програм „Школица спорта“ у насељу Крчедин
АКТИВНОСТИ:
-Договор са директором школе о коришћењу простора фискултурне сале
-Израда плана и програма рада
-Израда плаката и флајера,оглашавање на локалним медијима
-Обезбеђивање опреме и средстава за рад са децом
-Формирање групе деце и реализовање активности
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: април-јун 2018.године
РЕАЛИЗАЦИЈА: Школица спорта се реализује од фебруара 2018.године, сваког
понедељка у ОШ „22 јул “ у Крчедину. Програмом је планирано да се обухвати бар 5оро деце која не похађају предшколску установу узраста од 4,5 до 5,5 година и деца из
из објекта „Цврчак“ и ППП у Крчедину.Активности су реализоване само са децом која
похађају установу (укупан број деце која су укључена у овај програм је 30) , јер се није
пријавило ни једно дете које не похађа предшколску установу.Школица се реализовала
до краја фебруара због прекида рада на лични захтев стручног сарадника за физичко.
Школица спорта у Марадику је наставила са радом у другом полугодишту, и то само до
краја фебруара. Прекидом рада стручног сарадника за физичко,престала је да ради и
школица.
ЗАДАТАК 1.2. Проширити мрежу „Читаонице-причаонице“ на насеље Нови Карловци
АКТИВНОСТИ:
-Формирање тима реализатора програма
-Израда годишњег плана рада
-Израда плаката и флајера,оглашавање на локалним медијима
-Формирање групе деце и реализовање активности
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ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: август 2017.-јун 2018.године
РЕАЛИЗАЦИЈА: Читаоница причаоница је наставила да се реализује и у другом
полугодишту у објекту „Сунцокрет“ у Н.Карловцима.Укупно је у радној 2017/2018.
години одржано 20 термина, по 10 са родитељима и децом из мешовите и припремне
групе. Програмом су обухваћена деца узраста од 3 године до поласка у школу из две
васпитне групе у објекту и 10-оро деце која не похађају установу.Координатор
Читаонице -причаонице је библиотекар Бранка Мандић а сарадници, васпитач
Н.Лајбеншпергер и васпитачи из објекта "Сунцокрет".
ЦИЉ 2: ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА ДЕЦЕ У СЕОСКИМ СРЕДИНАМА УВОЂЕЊЕМ
ПРОГРАМА „ШКОЛИЦА ЖИВОТА“
ЗАДАТАК 2.1. Отварање једне мешовите групе у Љукову у оквиру пројекта „Школица
живота“
АКТИВНОСТИ:
-Аплицирање код ЦИП-а за учешће у пројекту „Школица живота“
-Прикупљање података о обухвату деце на територији општине
-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 родитења,формирање групе
-Израда и реализација програма и пројектних активности у сарадњи са ЦИП-ом
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: април 2017.-јун 2018.године
РЕАЛИЗАЦИЈА: Очекивани радови на адаптацији и опремању простора нису
реализовани због неусаглашености Општине Инђија и Фондације Ђоковић око Одлуке
о постављању и уклањању мањих монтажних објеката којима су прописани услови за
постављање игралишта.На састанку са представницима Фондације Ђоковић у општини
Инђија,19.07.2018.године договорено је да се поставе дечји мобилијари и настави са
реализацијом следеће фазе, адаптацијом објекта и израдом спецификације намештаја и
опреме. Тим поводом је заказан обилазак објекта на Љукову, где су присуствовати
представници општине и вртића са једне стране и Фондације Ђоковић са друге, и
прецизирали обавезе у извођењу грађевинских радова. Са представницима ЦИП-а
направљена је спецификација потребног намештаја, дидактичких средстава и играчака
за опремање простора који се адаптира.
ЗАДАТАК 2.2. Обука васпитно-образовног особља за диверсификацију програма и
социјалну инклузију
АКТИВНОСТИ:
-Организовање акредитованих семинара у сарадњи са ЦИП-ом
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: -септембар 2017.-јун 2018.године
РЕАЛИЗАЦИЈА: Задатак није реализован.
ЗАДАТАК 2.3. Ширење мреже и отварање једне мешовите групе полудневног боравка
у Новим Карловцима
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АКТИВНОСТИ:
-Идентификовање деце узраста 3-5,5 година која нису обухваћена предшколским
програмом
-Адаптација и опремање простора у објекту у Новим Карловцима
-Израда обавештења, плаката и флајера,оглашавање на локалним медијима,промоција
програма
-Контактирање родитеља,упис деце и формирање групе
-Израда и реализација програма
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:април 2018.-јун 2019.године
РЕАЛИЗАЦИЈА:Након завршеног уписа деце у радну 2018/2019.годину,у објекту
"Сунцокрет" у Новим Карловцима пријављено је 49 деце узраста од 3 до5,5 године.
Родитељи су контактирани телефонским позивом а потом су се кроз анкету изјаснили о
томе који облик рада желе да користе, тј да ли желе да користе услуге целедновног или
полудневног боравка. Након обрађених резултата спроведене анкете,23 родитеља се
изјаснило да би дете уписали у полудневни боравак.Формирана је полудневна група
која ће реализовати васпитно-образовни рад преподне у трајање од 5 сати (7-12 часова).
Васпитач који реализује овај облик рада ће бити укључен у обуку тј.организовање
акредитованих семинар коју ће спровести ЦИП у оквиру пројекта "Школица
живота"Фондације Ђоковић. Задатак је у потпуности реализован.
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 групе у објектима „Маслачак“ и „Невен“
АКТИВНОСТ:
-Обезбеђивање простора за отварање Монтесори група
-Испитивање интересовања родитеља за упис деце у Монтесори групе
-Адаптација и опремање простора Монтесори материјалом
-Обука васпитача за реализацију програма
-Формирање Монтесори група и реализација програма
-Састанци тима реализазора програма у циљу размене искуства и хоризонталне
подршке
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ : септембар 2017.-септембар 2018. године
РЕАЛИЗАЦИЈА: Задатак није реализован.
ЗАДАТАК 3.2. Ширење мреже различитих програма „Развијање комуникативних
способности на нематерњем језику-енглеском и немачком“
АКТИВНОСТИ:
-Избор и обука васпитача за реализацију програма
-Избор васпитних група и реализација програмских активности
-Сарадња са родитељима,промоција програма

128

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2017/18. РАДНУ ГОДИНУ
-Састанци тима реализатора програма у циљу размене искуства и хоризонталне
подршке
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: септембар 2017.- јун 2018.године
РЕАЛИЗАЦИЈА:Координатор тима за професионални развој, у сарадњи са стручном
службом и директором установе,направио је избор васпитача за обуку на семинару
"Комуникација као центар знања страног језика" ,предавачи Сања Мијановић,Бранка
Ратков и Данијела Радовић. Семинар је одржан 21.04.2018.године у установи, а обуку је
прошло 15 васпитача.

VIII
ИЗВЕШТАЈ
О
САМОВРЕДНОВАЊУ
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

РАДА

Самовредновање квалитета рада предшколске установе у кључној области
квалитета „Етос“ је извршено у периоду новембар-децембар 2017. године.
Предмет самовредновања
Непосредан предмет самовредновања је „Култура установе (организације)“ која
се одређује као „начин живота и рада у установи, систем вредности, уверења и обичаја
унутар неке организације који су у интеракцији са формалном структуром, производећи
норме понашања“ (A. Sharplin). Културу установе чини скуп основних претпоставки и
веровања прихваћених од њених чланова. Изражава се кроз понашање запослених, кроз
историју и традицију установе и представља карактер установе. Утиче на размишљање
и понашање запослених, а самим тим на све аспекте пословања. Чиниоци
организацијске културе су организацијске вредности, организацијска клима и стил
руковођења.
Методологија
Учесници истраживања су 115 запослених у ПУ „Бошко Буха“ (васпитачи/мед.
сестре, стручни сарадници, сарадници, техничко/помоћно особље, админ./руководеће
особље). Инструмент истраживања је чек-листа „Култура организације“ која садржи 44
тврдње које описују културу 4 различита типа установе, према Хендијевој типологији.
Задатак испитаника је био да из листе тврдњи одаберу 15 тврдњи које најбоље описују
установу у којој су запослени, а након тога 10 тврдњи које најбоље описују културу
идеалне предшколске установе. Испитивање је вршено индивидуално и анонимно, а
учесници нису познавали кључ инструмента – начин груписања тврдњи према
различитим типовима културе.
Проблем истраживања
Кроз процес самовредновања покушали смо да одговоримо на следећа питања:
-

Који тип културе установе је доминантан у ПУ „Бошко Буха“, по Хендијевој
типологији (култура моћи, култура улоге, култура задатка, култура подршке)?
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-

Каква је структура доминантне културе ПУ „Бошко Буха“ (комбинација
различитих типова)?
Да ли је доминантна култура ПУ у складу са вредностима садржаним у мисији и
визији ПУ?
Да ли је култура ПУ хомогена, или постоје различите субкултуре с обзиром на
радно место запослених (васпитачи/мед. сестре, стручни сарадници, сарадници,
техничко/помоћно особље, админ./руководеће особље)?
Да ли је култура ПУ јасна (препозната код већине запослених) или нејасна?
Каква је идеална култура ПУ (култура коју већина запослених сматра
пожељном)?
Какав је однос између опажене и идеалне културе ПУ?
Да ли постоје разлике у виђењу идеалне културе ПУ код различитих структура
запослених, с обзиром на радно место?

РЕЗУЛТАТИ
У обради резултата сумиране су фреквенције одговора (тврдњи) које припадају
различитим типовима култура установе (култура моћи, улоге, задатка или подршке),
што је изражено нумерички и процентуално. Добијени резултат показује да се 35% свих
одабраних тврдњи односи на културу улога, 27% на културу моћи, 24% на културу
задатка и 14% на културу подршке. Може се закључити да је у ПУ „Бошко Буха“ као
доминантна препозната култура улога, али су значајно присутне и културе моћи и
задатка, док је култура подршке најмање заступљена.
Квалитативна анализа: тврдње које најбоље описују културу пу
Тврдње које је изабрало 50% и више запослених (фреквенца одговора 57 и већа):
1. Установа има способност да брзо реагује у случају да се деси нешто неочекивано.
(70) КМ +
21. Постоји флексибилност у раду и осећај за окружење, кориснике услуга. (58) КЗ+
31. Резултат је производ тимског рада. (62) КЗ+
32. Установа има призната правила, прописе и процедуре рада. (73) КУ+
41. Установа је поуздана, пружа добру, квалитетну услугу. (67) КУ +
44. Свако зна своје место и сигуран је у систему ако се понаша у складу са правилима.
(64) КУ +
Додатне тврдње које је изабрало 40% и више запослених (фреквенца већа од 46):
4. Доминирају јаки над слабима. (55) КМ6. Одлуке доносе најјачи. (48) КМ16. Позиција је главни извор моћи. (46) КУ18. Запослени се оцењују на основу резулата рада. (54) КЗ+
19. "Преживљавају" они који су најподобнији. (52) КМ20. Појединци раде оно у чему су добри и бивају слушани у вези са одговарајућим
темама. (46) КЗ+
36. Установа успешно функционише у стабилним условима. (52) КУ+
39. Константан је утисак да влада борба међу запосленима. (56) КМ43. Установа функционише на принципима сигурности, трајности и законитости. (52)
КУ+
130

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2017/18. РАДНУ ГОДИНУ

Закључак: Култура установе је јасно препозната од стране њених запослених - 6 тврдњи
је заступљено у одговорима преко 50% запослених, а још 9 у опису културе установе
користи преко 40% запослених.
Усклађеност ку са мисијом и визијом пу
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.»
Закључак: Доминантна култура предшколске установе „Бошко Буха“ је у складу са
вредностима које су садржане у њеној мисији и визији (отвореност за окружење и
потребе корисника услуга, тимски рад, квалитет).
Хомогеност културе: разлике с обзиром на радно место запослених
Релативна заступљеност различитих типова културе установе слична је код свих
структура запослених, што указује на то да је КУ хомогена, односно да не постоје
различите субкултуре код различитих категорија запослених с обзиром на њихово
радно место. Разлике постоје у степену испољености одређене културе, па је КУЛТУРА
МОЋИ највише изражена код техничког особља (29 %), а најмање код стручних
сарадника (14%). КУЛТУРА УЛОГА је највише изражена код административног и
руководећег особља (45%), а најмање код техничког особља (33%). КУЛТУРА
ЗАДАТКА је највише заступљена код стручних сарадника (30%), а најмање код
техничког особља (21%). КУЛТУРА ПОДРШКЕ је највише изражена код техничког
особља (17%), а најмање код административног и руководећег особља (13%).
Запослени се највише разликују у доживљају културе моћи (с обзиром на радно место),
а најмање у доживљају културе подршке.
Идеална култура установе
У описима идеалне културе ПУ култура моћи је најмање заступљена (са 9%), док
су остала 3 типа културе подједнако присутна (култура улоге са 34%, култура задатка
са 28% и култура подршке са 29%).
Квалитативна анализа: тврдње које најбоље описују идеалну културу установе
Тврдње које је изабрало 50% и више запослених (фреквенца одговора 52 и већа):
*1. Установа има способност да брзо реагује у случају да се деси нешто неочекивано.
(74) КМ +
3. Људи су централна тачка у установи. (56) КП +
5. Људи који ту раде осећају да се неко о њима брине (83) КП+
18. Запослени се оцењују на основу резултата рада. (56) КЗ+
20. Појединци раде оно у чему су добри и бивају слушани у вези са одговарајућим
темама. (61) КП+
*21. Постоји флексибилност у раду и осећај за окружење, кориснике услуга. (58) КЗ+
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22. Установа се базира на давању подршке људима који раде у њој. (85) КП+
*31. Резултат је производ тимског рада. (74) КЗ+
*41. Установа је поуздана, пружа добру, квалитетну услугу. (76) КУ +
* Тврдње које су одабране од 50% и више запослених у опису опажене и идеалне
културе установе – понављају се.
Додатне тврдње које је изабрало 40% и више запослених (фреквенца одговора 42 и
већа):
7. У установи се ради брзо јер свака група унутар ње има довољно моћи за доношење
одлука. (43) КЗ+
*32. Установа има призната правила, прописе и процедуре рада. (50) КУ+
35. Установа функционише на принципу разума, лигике и рационалности. (50) КУ+
40. Установа се ослања на своје стубове, снаге, функције и специјалности запослених.
(46) КУ+
*43. Установа функционише на принципима сигурности, трајности и законитости. (50)
КУ+
* Тврдње које су одабране од 40% и више запослених у опису опажене и идеалне
културе установе – понављају се.
Разлика идеалне и опажене културе установе
Идеална култура ПУ се од опажене највише разликује у промени односа између
културе моћи и подршке – култура моћи је значајно мање изражена, а култура подршке
значајно више заступљена. Култура улоге је једнако заступљена у оба описа (опажене и
идеалне културе), док је култура задатка мало више присутна у идеалној култури.
Описи идеалне културе установе су слични код свих категорија запослених – култура
моћи је најмање заступљена, док су остале три културе подједнако присутне. Разлике
постоје у степену изражености одређених типова култура у опису идеалне културе,
тако да је КУЛТУРА МОЋИ највише изражена код админ./руководећег особља,
КУЛТУРА УЛОГЕ код техничког особља, а КУЛТУРА ЗАДАТКА и КУЛТУРА
ПОДРШКЕ код стручних сарадника/сарадника.

IX ИЗВЕШТАЈ
МЕНТОРСТВА

О

РЕАЛИЗАЦИЈИ

ПРОГРАМА

Рад на увођењу у посао остваривао се кроз оспособљавање приправника за
самосталан образовно-васпитни рад и припремање за полагање испита за лиценцу. То је
корак ка професионалном развоју, након стеченог базичног образовања, и он се
остварује припремом приправника за полагање испита за лиценцу, за даље стручно
усавршавање и стицање звања.
Изабрани ментори су добро планирали рад који је обезбеђивао поступност у
оспособљавању приправника за самостално обављање образовно-васпитног рада до
добијања лиценце. Рад ментора је омогућавао приправнику унапређивање знања и
компетенција стечених у току школовања, учење из различитих извора и кроз
различите приступе, размену искустава и мишљења с ментором и другим колегама,
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савладавање вештине самовредновања свог рада. Након годину дана заједничког рада
приправници су припремљени за проверу оспособљености у Установи.
У радној 2017/2018 у установи су били ангажовани следећи приправници:
р. бр.

Име и презиме
приправника

Име и презиме
васпитача-ментора

Распоред рада

1.
2.
3.

Гордана Јовић
Манић Љиљана
Данијела Жугић
Ђурић
Ранка Божоћ
Јасна Пујин

Сунце, од 19. 09.2016.-19.09.2017
Бамби, од 10.10.2016.-10.10.2017.
Инђија, ОШ ”Јован Поповић”
Од 13.10.2016.-13.10.2017.
Сунце , 20.12.2016.-20.12.2017.
Пчелица, 11.09.2017.-11.09.2018.

6.
7..

Мира Јунг
Драгана Ђокић
Драгана
Драмићанин
Бојана Костић
Тијана
Врсајковић
Иконић Милица
Жељка Мандић

Сунце-01.09.2017.-01.09.2018.
Сунце-02.10.2017.-01.09.2018.

8.

Ана Марковић

Сања Радановић
Наташа
Лајбеншпергер
Слађана Вуковић

9.

Аленка Менђан

10.

Александра
Боровица

4.
5.

ОШ“Душан Јерковић“
25.10.2017.-25.10.2018.
Сунце, 01.11.2017.-01.11.2018.

Ана Першић
Драженовић
Јовић Гордана

Сунце 11.12.2017.- 11.12.2018.

Комисија за проверу савладаности програма васпитача у радној 2017/18 је имала
12 провера савладаности програма увођење приправника у посао. Сви приправницистажисти су у потпуности савладали програм и стекли право на полагање лиценце пред
комисијом коју образује Министар просвете. У радној 2017/18 години 13 васпитача је
пред Комисијом Министарства просвете положило испит за лиценцу.

X
ИЗВЕШТАЈ
О
РЕАЛИЗАЦИЈИ
ИНСТРУКТИВНОГ РАДА

ПЕДАГОШКО-

Циљ инструктивно-педагошког рада је да се оствари општи увид у ВОР и
унапреди квалитет планирања и непосредног васпитно-образовног рада са децом,
подстицања развоја и напретка деце, примене индивидуализације у раду са децом,
сарадње са породицом, примене стручног усавршавања и сл. Током процене квалитета
ВОР-а коришћени су инструменти Протокол за праћење активности деце и васпитача и
Чек листа за процену квалитета непосредног васпитно-образовног рада. Такође је
анализирана средина за учење, педагошка документација васпитача и подаци о праћењу
развоја и напретка деце (индивидуални и групни портфолио). Након посматрања
активности, васпитачи су од директора/стручног сарадника педагога/психолога добили
повратне информације и препоруке за унапређење праћеног сегмента ВОР-а.
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У радној 2017/18. години директор Јелена Кресоја је реализовала инструктивнопедагогшки рад са васпитачима у 28 васпитних група, педагог Јадранка Узелац је имала
40 посета васпитним групама у циљу инструктивно-педагошког рада, а психолог Неда
Аврамов Ђилас 19 посета.

X ЈАВНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОД ШИРЕГ ЗНАЧАЈА И
ДЕЧИЈА НЕДЕЉА
САДРЖАЈ

УЧЕСНИК

ВРЕМЕ –
МЕСТО

„Дани меда“

Деца старијег и средњег узраста из објекта „Сунце“ и
припремне предшколске групе из Инђије
Деца мешовитог узраста,координатор Ивана Рапић

22.09.2017.
Инђија
02.10.2017.
КЦ,Инђија

Деца припремне групе из ОШ''Петар Кочић''из Инђије са
васпитачима С.Девић и М.Шкорић

16.10.2017.
КЦ,Инђија

''У стиху и песми''поводом Дечије
недеље
''Сунчана јесен
живота''-месец старих
особа
Новогодишња
представа за децу
„Пепељугина
новогодишња жеља“
„Ал је леп овај свет“
Ритмичка тачка „
Петар Пан“
Смотра драмског
стваралаштва предшколске деце
Срема
„Рођенданска журка
код плавог зеца“
''Народна
традиција'',сплет
народних игара

Васпитачи:Ивана Рончевић,координатор
Децембар,
Н.Лајбеншпергер,И.Раштегорац,И.К.Мишковић,А.П.Авдић, Сви објекти
А.Сурла,Д.Миљуш
Деца монтесори групе из објекта „Сунце“ васпитачица
Иване Калеб Мишковић и Ане Кљајић, представили су
установу са ритмичко-плесном игром „Петар Пан“
Деца из објекта ''Ђурђевак'' у Чортановцима,васпитача
Светлане Крнета и Сање Стаменковић

23..03.2018.
Нови Сад,

Деца припремне предшколске групе из ОШ''Петар
Кочић'',васпитачица Светлане Девић и Мирјане Шкорић

12.05.2018.
Ср.Митровица

''Мама,тата-роди ми
сестру и
брата'',поводом Дана
породице
Светски дан породице

Деца средње васпитне групе из објекта''Невен'',васпитача
Маријане Печиљ и Ане Вивод

14.05.2018.
КЦ,Инђија

Стручни сарадници,васпитачи, деца и родитељи из
објекта''Сунце'' из Инђије

Луткарски фестивал
деце предшколских
установа Срема
„Капетан Џон
Пиплфокс“
Луткарски фестивал

Деца из припремне групе, из Крчедина,васпитачице
Милице Тодорчевић и Дејане Божић

15.05.2018.
Објекат''Сунце''
Инђија
17.05.2018.
Ириг

Деца из монтесори групе из Инђије,васпитача Иване Калеб

17.05.2018.
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деце предшколских
установа Срема
''Јежева кућица''
Фестивал драмског и
сценског стваралаштва
предшколске деце –
луткарске предтаве
''Капетан Џон
Пиплфокс'' и ''Јежева
кућица'',драмска
представа''Рођенданска
журка код плавог зеца''

Мишковић и Ане Кљајић
Деца из припремне групе, из Крчедина,васпитачице
Милице Тодорчевић и Дејане Божић
Деца из монтесори групе из Инђије,васпитача Иване Калеб
Мишковић и Ане Кљајић
Деца из објекта ''Ђурђевак'' у Чортановцима,васпитача
Светлане Крнета и Сање Стаменковић

Ириг

06.06.2018.
КЦ,Инђија

Манифестација ''У стиху и песми'' одржана је у току Дечије недеље,
02.10.2017.године у Културном центру у Инђији поводом 60 година рада и
стваралаштва Љубивоја Ршумовића. Координатор манифестације је васпитач Ивана
Рапић и овом приликом је промовисала нумеру ''Имам право'',распевану на стихове Љ.
Ршумовића а насталу за потребе обележавања Дечије недеље. Многобројни музички
извођачи и рецитатори предшколског и школског узраста, били су обједињени
слоганом Дечије недеље ''Градимо мостове међу генерацијама-за радост сваког детета''.
Ревија дечјег драмског стваралаштва деце предшколских установа Срема
одржана је 10.05.2018.године у Шиду.Учествовала су деца из објекта ''Ђурђевак'' из
Чортановаца, васпитача Светлане Крнета и Сање Стаменковић,са представом
„Рођенданска журка код плавог зеца“.
Четврти луткарски фестивал деце ПУ Срема је одржан 17.05.2018. у Иригу.
Нашу Установу су представљала деца из припремне групе из Марадика, васпитача
Тодорчевић Милице и Божић Дејане,са представом''Капетан Џон Пиплфокс'', и деца из
монтесори групе из објекта ''Сунце''из Инђије,васпитача Иване Калеб Мишковић и Ане
Кљајић са представом „Јежева кућица“.
Петнаести фестивал сценског и драмског стваралаштва предшколске деце,
ревијалног карактера, одржан је у Инђији 06.06.2018.год. у Културном центру у Инђији.
На фестивалу је учествовало три предшколске групе (монтесори група из
Инђије,припремна предшколска група из Крчедина и припремна предшколска група из
Чортановаца,објекат''Ђурђевак'') са две луткарске представе и једном драмском
представом које су приказали деци припремног предшколског програма.
Манифестација „Ал` је леп овај свет“ организована је у Новом Саду
23.03.2018.године. Нашу Установу су представила деца монтесори групе из објекта
„Сунце“ , васпитача Иване Калеб Мишковић и Ане Кљајић, са ритмичко-плесном
игром “Петар Пан”(музика из филма Петар Пан) .
Поводом Светског дана породице 15.05.2018.године, у предшколској установи
''Бошко Буха'', у објекту ''Сунце'', одржана је манифестација под називом ''Мама ,
тата, играјте се с нама''. Учествовала су деца средњих и старијих група, васпитачи из
објекта ''Сунце'', стручни сарадници и родитељи деце , са циљем да истакнемо значај
породице и негујемо породичне вредности.
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На Стручној конференцији за васпитаче на Тари од 07.12.2017. до
10.12.2017.године под покровитељством Удружења васпитача Србије, наша Установа
је имала презентацију стручног рада са темом „ Дете и уметност кроз историју“који су
радили васпитачи из седам васпитних група из објекта''Маслачак'',Бешка а
презентовали га васпитачи: Наташа Механџић,Миланка Катић и Љиља Манић.
Стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије, из
области неге и васпитно образовног рада,организовани су на Дивчибарама у периоду од
07.06.2018.до 10.06.2018.године,под покровитељством Савеза удружења мед.сестара
Србије.Наша Установа је презентовала два стручна рада,са темама:''Картонска кутија
као дидактичко средство'',аутора Марије Турчиновић и Александре Баталов и
''Пројекат-меда у јаслицама'',аутора Данијеле Зеленика, Љиљане Механџић и
Јадранке Узелац.
Једанаести међународни фестивал предшколаца ''НАРОДНА ТРАДИЦИЈА''
организован је у Сремској Митровици,12.05.2018.године.Нашу Установу су
представљала деца предшколске припремне групе из ОШ''Петар Кочић'',васпитача
Светлане Девић и Мирјане Шкорић.
Новогодишњу представу за децу “Пепељугина новогодишња жеља” су
погледала сва деца Установе. Представу су припремиле васпитачице: Ивана Рончевић,
Наташа Лајбеншпергер, Ивана Раштегорац, Ивана Калеб Мишковић, Ана Прибић
Авдић, Ана Сурла, Драгана Миљуш.
Извештај о реализацији програма обележавања Дечје недеље у ПУ „Бошко Буха“
САДРЖАЈИ
УЧЕСНИЦИ
Кутак за родитеље - Конвенција о правима Све групе
детета, Искази деце, Ликовна остварења
Позоришна представа у КЦ
Припремне групе, објекти “Сунце” и
“Невен”
Посета градској библиотеци
Припремне групе у Инђији
Посета школи и школској библиотеци
Припремне групе, насељена места у
општини
Заједнички родитељски: “Породични
Старије и припремне групе
споменар”, “Ја сам главни јунак приче”,
“Правимо играчку за дете”.
Радионица:“Права деце“,“Љубав“
Припремне групе и објекти у Инђији
Дечије стваралаштво,тема''Ја и моји пријатељи Припремне групе и објекти у Инђији
стварамо''(сарадња са ОШ''П.Кочић'')
Ликовна радионица на асфалту
Припремне групе и објекти у Инђији
Хуманитарна акција “Одећа за угрожене”
Припремне групе у школама
Хуманитарна акција “Деца деци у дечјој Све групе
недељи”
Спортски дан-атлетски вишебој
Припремне групе у школи
Шетња до зоо-врта
Припремне групе у Инђији
Музички дан-КУД ''Соко'' у вртићу
Објекат ''Сунце''
Јесењи карневал
Припремне групе, објекти
Посета сеоском домаћинству
Припремне групе, насељена места у
Општини
''У стиху и песми''-распевани стихови Љубивоја Припремне групе
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Ршумовића

XI ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ ИНСПЕКЦИЈСКИМ
ПРЕГЛЕДИМА
И
НАДЗОРИМА
У
УСТАНОВИ,
УТВРЂЕНОМ
СТАЊУ
НА
ОСНОВУ
ЊИХ
И
НАЛОЖЕНИМ МЕРАМА
1. Просветна инспекција
У току радне 2017./2018. године у Предшколској установи „Бошко Буха“
Инђија извршен је један редован и два ванредан инспекцијски надзор просветне
инспекције.
Редован инспекцијски надзор извршен је 12. децембра од стране општинског
просветног инспектора.Надзор је вршен према контролним листа са тачкама прегледа:
верификација установе; извештај о раду установе; извештај о раду директора; органи
установе;планирање рада установе;упис деце и формирање васпитних група; радни
односи;евиденција и јавне исправе и заштита од дуванског дима. Након извршеног
надзора сачињен је записник број 614-1-63/2017-IV-05 од 15.децембра 2017. године у
којем је просветни инспектор констатовао да није уочио незаконитости у поступању
установе па стога није ни наложио мере установи.
Први ванредни инспекцијски надзор просветног инспектора,извршен је
10.01.2018.године у вези анонимне представке поднете Министарству просвете,науке
и технолошког развоја 19.12.2017 године.Предмет инспекцијског надзора је провера
навода из анонимне представке којим се оспорава поступак поводом Конкурса за
пријем у радни однос на неодређено време четири васпитача. Након извршеног надзора
просветни инспектор је у записнику број 614-1-67/2017-IV-05 од 11.јануара 2018.
године констатовао да установа није поступила супротно одредбама Закона о основама
система образовања и васпитања,Закона о предшколском васпитању и образовању и
осталим законским и подзаконским актима.
Други ванредан инспекцијски надзор извршен је 16.05.2018. године од стране
општинског просветног инспектора, у вези усклађивања организације и начина рада ПУ
"Бошко Буха" са новим законским решењима. Након извршеног надзора просветни
инспектор је у записнику број 614-1-50/2018-IV-05 од 16. априла 2018. године
констатовао да није уочио незаконитости у поступању установе па стога није ни
наложио мере установи.
Управни одбор установе је разматрао све информације о извршеним
инспекцијским надзорима просветног инспектора.

2. Санитарна инспекција
2.1. Санитарни надзор објеката
Покрајински секретаријат за здравство, Сектор за санитарни надзор и јавно
здравље, Оделење у Сремској Митровици , Оделење за санитарну инспекцију Сремска
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Митровица у току радне године извршио је пет редовних инспекцијских назора у
објектима, и то:
-25.09.2017.год. у објекту„Невен“-Записник број:138-53-00807-4/2017-14 од 26.09.2018.
год. /нису наложене мере установи /;
-19.03.2018.год. у објекту„Сунце“-у вези Записника број:138-53-00706-8/2017-14 од
22.12.2017. год. / решење о продужењу рока за увођење HACCAP стандарда /;
-12.04.2018.год. у издвојеном одељењу на Јарковцима- Записник број:138-53-004943/2018-14 од 13.04.2018.год. / наложене мере: малтерисање фасаде у року од годину
дана од дана пријема записника /;
-21.05.2018.год. у објекту„Невен“- Записник број:138-53-00628-4/2018-14 од 22.05.2018.
год. / нису наложене мере установи /;
-20.06.2018.год. у објекту „Маслачак“-Записник број:138-53-00696-3/2018-14/ од 21.06.
2018. год. / нису наложене мере установи /.
Управни одбор установе је разматрао све информације о извршеним инспекцијским
надзорима санитарног инспектора.
2.2. Обавезни здравствени прегледи запослених
Завод за јавно здравље Сремска Митровица је у радној 2017/2018 години редовно
вршио здравствене прегледе запослених у складу са Законом о заштити
становништваод заразних болести и обављено је укупно 325 редовних прегледа
одређених категорија запослених и 12 контролних прегледа због клицоноштва.
2.3. Здравствена исправност намирница и предмета опште употребе
Завод за јавно здравље Сремска Митровица а стручна екипа службе хигијене и
медицинске екологије контролисала здравствену исправност намирница и предмета
опште употребе и то узорковањем:
- Намирница – једна,
- Брисева – два и
- Готових оброка из предшколских установа, једном месечно.
Код готових оброка врста испитивања је калоријско-броматолошка.
У објектима где се само сервира храна, допремљена из централне кухиње ради се
анализа намирница и брисева. Периодично се уради и физичко-хемијска анализа
намирница.
Укупно је контролисано 205 узорка и то бриса руку 11, предмета опште употребе
181, микробиолошка анализа намирница и физичко-хемијска 3.
Калоријско-броматолошких анализа 10 у току радне године.

3. МУП – Сектор за ванредне ситуације
3.1. Одељење за ванредне ситуације –заштита од пожара
Дана 21.09.2018. године извршен је редован инспекцијски надзор од стране
инспектора из одељења за ванредне ситуације – заштита од пожара, МУП-а у
Сремској Митровици. Предмет инспекцијског надзора је био увид у стање примењених
мера заштите од пожара Установи нису наложене мере за отлањање незаконитости.
Управни одбор установе је разматрао информације о свим извршеним
инспекцијским надзорима наведених инспекција МУП-а .
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4. Надзор над стручним радом извршеном у библиотеци
Дана 15.06.2018.године извршен је надзор над стручним радом у библиотеци.
Предмет надзора је увид у рад библиотеке:библиотечки фондови,простор и
опрема,кадар и корисници библиотеке.Након извршеног надзора сачињен је записник
бр 493 од 15.06.2018.године у којем су предложене мере за рад библиотеке по
правилима библиотечког пословања /Неопходно је урадити ревизију књижног фонда у
свим објектима установе и израдити Правилник о раду библиотеке ради регулисања
услова и начина пружања библиотечких услуга који треба да буде истакнут на
видљивом месту у библиотеци.
Управни одбор установе је разматрао информацију о извршеном надзору над
радом библиотеке.

Извештај сачинио директор Установе са стручним тимовима.

Број: 60-297-1/2018-01
Директор ПУ „Бошко Буха“ Инђија

03.09.2018.

_______________________________
Јелена Кресоја
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