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I  У В О Д 
           

             У ПУ ”Бошко  Буха” Инђија (у даљем тексту Установа) рад се  у протеклој радној 

2019/2020. години одвијао у девет објеката и шест издвојених одељења у просторијама основних 

школа  на територији  општине Инђија. Од новембра 2019. године припремна полудневна група 

која је до тада смештена у издвојеном простору ОШ “Ђорђе Натошевић“ у Нови Сланкамен 

обавља  васпитно образовни рад у адаптираном објекту „ Пчелица“у Новом Сланкамену. Након 

отварања новог објекта, 26.02.2020.године, у оквиру пројекта "Школице живота- заједно за 

детињство " Фондације Новак Ђоковић у сарадњи са Центром за интерактивну педагогију 

припремна полудневна група се измешта из простора ОШ „Петар Кочић“ Љуково у објекат 

"Бубамара" где је отворена васпитна група полудневног трајања за децу узраста од 3 до 5,5 

година. Скупштина општине Инђија на седници одржаноj дана 23.05.2019.године, донела је 

одлуку о мрежи јавних предшколских установа на територији општине  Инђија а саставни део 

одлуке чини Елаборат о мрежи јавних предшколских установа на територији општине Инђија.  

         Васпитне групе  целодневног боравка за децу од 1 године до поласка у школу смештене су  

у девет објеката: 

 „ Сунце “ , ул. Душана  Јерковића 17 а - Инђија 

 „ Невен “, ул. Омладинска бб - Инђија 

 „ Маслачак “, ул. Трг Данице Јовановић 2 - 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 

 “Бубамара”, ул. 1 Новембар 73, Љуково. 

          Рад у радној 2019/20. се одвијао у 60  васпитних група и од тога:  

 14  група полудневног боравка  - број деце    298   

 46  група  целодневног боравка -број деце   1346 

 Број деце  се  кретао од 1575- 1644 .  

 

 

Организован је рад целедневног боравка у објекатима и прилагођеним просторима при основним 

школама, као и рад целедневног и полудневног боравка припремног предшколског  програма. 
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ОБЈЕКАТ 

БР.група 

целодневно

г 

БР.група 

полудневно

г 

Укупан број  

група 

Укупан 

број деце 

“СУНЦЕ” 21 - 21 586 

“НЕВЕН” 6 - 6 177 

“МАСЛАЧАК” 6 - 6 151 

“СУНЦОКРЕТ” 1 2 3 83 

“ЦВРЧАК” 1 - 1 27 

“ПЧЕЛИЦА” 2 1 3 92 

“БАМБИ” 1 1 2 58 

“ЂУРЂЕВАК” 1 1 2 53 

“БУБАМАРА” - 2 2 45 

ОШ „Петар Кочић“Инђија 2 1 3 78 

ОШ „Јован Поповић“ 

Инђија 
1 1 2 59 

ОШ”Душан Јерковић” 

Инђија 
3 2 5 144 

ОШ „22. Јули“ Крчедин - 1 1 31 

ОШ „Д. 

Јерковић“Јарковци 
- 1 1 12  

ОШ "Браћа 

Груловић"Бешка 
1 1 2 48 

  УКУПНО 46 14 60 1644 

 

У току радне 2019/2020. године почео је са радом девети по реду објекат "Бубамара" 

у Љукову. Адаптација дела простора при ОШ "Петар Кочић" који је уступљен установи на 

коришћење реализована је у оквиру пројекта "Школице живота-заједно за детињство" Фондације 

Новак Ђоковић у сарадњи са Центром за интерактивну педагогију. Објекат је почео са радом 

26.02.2020. године и има две васпитне групе полудневног трајања, припремну и групу деце 

узраста од 3 до 5,5 година. Према потписаном уговору о донацији од 08.11.2019. године,  укупна 

вредност пројекта износи 8,183,000.00 динара, у оквиру којег је фондација обезбедила 

6.182,000.00 динара, и то : 3.500.000,00 динара за грађевинске радове, за опремање простора 

неопходним намештајем, дидактичким средствима и потрошним материјалом обезбеђено је 

1.100.000,00 динара, док је просталих 1.582.000,00 динара намењено за обуке васпитача, 

менторинг и супервизију. Општина Инђија је као партнер узела учешће у износу 2.001.000,00 

динара. Опремљено је и ограђено  дечије игралиште на површини oд 140 м2  испред објекта који 
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користи наша установе у износу од 1.200.000,00 динара према уговору о донацији закљученом 

14.02.2020. године. 

У издвојеном одељењу ОШ "Д.Јерковић" отворена је још једна полудневна припремна 

група, па се у односу на предходну радну годину број група повећао за две, тако да се  васпитно 

образовни рад  одвијао у 60 васпитних група. 

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања („Сл. гласник РС“ бр. 29/2020) , Уредбе 

о организовању рада послодаваца за време ванредног стања („Сл. гласник РС“ бр. 31/2020) и 

Правилника о поступању запослених и радно ангажованих лица и организацији рада током 

трајања ванредног стања због заразне болести COVID-19 („корона вирус“) Установа 18.03.2020. 

године доноси Одлуку о организацији и начину рада током трајања ванредног стања ( од 

16.03.2020. до 11.05.2020.) , на основу које се рад организује: 

- у просторијама објеката по утврђеном распореду рада за запослене на пословима руковођења, 

административно-правним и финансијским, помоћно техничким  и на превентивној здравственој 

заштити и нези;   

-од  куће за васпитно-образовно особље,  због обуставе реализације непосредног рада са 

децом.Један од приоритетних задатака предшколске установе био је да путем онлајн 

комуникације пружи подршку породицама да обезбеде услове за нормално функционисање, 

учење и развој деце. Васпитачи су родитељима слали предлоге за заједничко учешће деце и 

одраслих у различитим животно-практичним активностима и игри, као и препоруке родитељима 

о томе како комуницирати са дететом и подржати га у кризним ситуацијама, како организовати 

време у условима кућне изолације, како заштити дете од опасности на интернету и слично. Поред 

подршке породици и деци,у установи су реализоване онлајн активности подршке 

професионалном повезивању, умрежавању и размени искуства запослених  у функцији 

истраживања,заједничког учења и унапређивања компетенција. 

Стручни актив за развојно планирање је анализирао реализацију постављених циљева и 

задатака Развојног плана установе за период од 2017-2020. године, израдио предлог Развојног 

плана установе за период од 2020. до 2023. године који је донео Управни одбор на седници 

одржаној 11.03.2020. године. Донет је и Европски развојни план за период од 2020. до 

2023.године, за потребе аплицирања за учешћa у међународним пројкетима,  да би у  фебруару 

2020. код Фондације Темпус конкурисали са предлогом Еразмус плус К1 пројекта у области 

европске мобилности и сарадње за школе и предшколске установе. Пројекат под називом „Ка 

отворености и инклузивности вртића кроз европску сарадњу“ одобрен је  за финансирање 

и биће реализован од 1.12.2020. до 30.11.2021. у партнерству са образовним установама из 

Италије и Португалије. Уговор са Фондацијом Темпус је потписан 10. јула 2020. године кад смо 

започели процедуру отварања наменског девизног рачуна и реализацију осталих финансијских 

активности пројекта. 

За потребе васпитно-образовног рада планирана је и реализована набавка за коришћење 

телекомуникационе услуге-интернет за објекте "Сунце" и "Невен" у Инђији  и "Маслачак" у 

Бешки. Услуга је активирана у сва три објекта у јулу 2020. године (дигитални проток 50 Mb/s за 

"Сунце"и 25 Mb/s за "Невен" и "Маслачак"), тако да сви запослени у поменутим објектима имају 

приступ  бежичном интернету у свом радном простору. Поред увођења услугу асиметричног 

приступа глобалном Интернету поменути објекти су опремљени рачунарском опремом. Сви 

боравци у објекату "Невен" и "Маслачак" су  опремљени  лаптоповима,  а  остала опрема је 

распоређена у објекат "Сунце" и то у боравке за децу и канцеларије. 

У циљу повећања обухвата деце предшколског узраста и доступности вртића сваком 

детету планирани су и почели да се реализују радови на  изградњи новог објекта вртића у 

блоку 21 у Инђији. Радови се изводе по фазама, а прва фаза радова обухвата изградњу самог 

објекта који поседује централни хол, 10 соба за боравак деце са пратећим просторијама, 

превентивну службу, трпезарију са кухињом и канцеларије управе. Уговорена вредност радова 

108.373.000,00  динара без ПДВ-а , односно 108.775.000,00  динара са ПДВ-ом .Рок за завршетак 
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прве фазе радова је новембар 2020. године, што ће омогућити упис 220-оро деце са листе чекања 

у вртић. 

Како на листи чекања за објекат "Невен" у Инђији има 53 деце покренута је процедура и 

израђена пројектно-техничка документација за адаптацију и доградњу истог објекта, који  ће се 

након завршетка радова проширити за две просторије за децу од 50 м2, а постојеће терасе биће 

адаптиране у два нова улазна хола. Санитарни чворови ће се обновити и допунити како би се 

побољшали санитарни услови у погледу хигијене и функције. Финансијска средства за 

проширење простора у објекту „Невен“ су  обезбеђена из Буџета општине Инђија и буџета 

Републике Србије (Министарство без портфеља задужено за демографију и популациону 

политику)  у укупном износу од 4.932.744,00 динара без ПДВ-а, а поступак јавне набавке је 

покренут 19.06.2020.године. Поред грађевинских радова планирана је набавка мале вредности за 

опремање дограђеног простора како би се исти опремио са одговарајућим намештајем и другим 

елементима који су димензионисани  према узрасту деце и неопходни за васпитно образовни рад. 

Поступак је покренут 23.06.2020. а уговор о набавци намештаја је закључен 05.08.2020. године 

на износ од 2.270.676,00 са ПДВ-ом. Финансијска средства за опремање простора у објекту 

„Невен“ су такође обезбеђена из Буџета општине Инђија и буџета Републике Србије 

(Министарство без портфеља задужено за демографију и популациону политику). 

Родитељима је пружена могућност да електронским путем упишу дете у установу у  радну 

2020/2021. преко портала е-Управe у периоду од 01.04.2020. до 15.05.2020. године. Поднето је 

700 захтева и сви су прослеђени електронским путем.  

И у овој радној години боравак деце са сметњама у развоју, са инвалидитетом, без 

родитељског старања и корисника новчане помоћи,  финансирао се из средстава буџета Р.Србије, 

а боравак деце трећег и сваког наредног реда рођења, 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. Родитељима је пружена могућност 

да електронским путем (е mail) добијају рачуне за боравак деце у установи. 

Васпитн-образовно особље је већ дванаест година укључено у доделу Светосавске повеље 

коју додељује општина Инђија. Oве године васпитач Ивана К. Мишковић из Инђије, је добила 

награду за изузетан допринос у васпитању и образовању деце и омладине.  

 

ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА У  ПУ „БОШКО БУХА“ ПРЕМА ПРОФИЛИМА 

СТРУЧНОСТИ У 2019./2020. 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 

цевне у ПУ 

Број радника 

према извору 

финансирања- 

Буџет општине 

Инђија 

1. 

 

Послови руковођења 

(директор,помоћник 

директора и главни васпитач 

централног објекта) 

3 2,255 3 

2. 
Стручни сарадник              

(педагог, психолог) 
2 1,994 2 
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3 Логопед 1 / 1 

4. Педагог за физичку културу 0 / 0 

5. Библиотекар  1 / 1 

6. 
Сарадник за здравствену  

заштиту и безбедност  
1 / 1 

7. Социјални радник / 0,564 / 

8. Васпитачи 91 86,908 91 

9. Медецинска сестра-васпитач 18 18,00 18 

10. 
Медецинска  сестра за 

превентивну здрав. заштиту 
4 4,598 4 

11. 
Административно правни и 

финансиски послови 
6 5,180 6 

12. Сарадник за исхрану   1 1,040 1 

13. Припремање хране 5 6,175 5 

14. Сервирање хране 13 9,889 13 

15. 
Одржавање хигијене, и 

вешерка  
17 25,900 13 

16. 
Технички послови: домар, 

економ, возач,портир-чувар 
6 5,180 6 

 Укупно 169 168,882 165 

 

           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 2019/2020. години који је приказан у табели и износи 168,882. Средства за финансирање 

запослених обезбедила су се из буџета општине Инђија и из буџета Републике Србије за 

запослене који су ангажовани у припремном предшколском програму у трајању од четири часа 

дневно. Број запослених се због великог броја боловања до 60 дана и преко 60 дана кретао до 172. 

Установа је на месечном нивоу начелнику општинске управе достављала  образац за 

добијање сагласности за ново запошљавање недостајућег стручног и другог кадра на неодређено 

време. Комисија за давање сагласности за ново запошљавање код корисника јавних средстава 

26.05.2020. године  донела је закључак којим установи даје сагласност за пријем у радни однос  

на неодређено време укупно 62 лица, а процедура расписивања  и спровођења конкурса за пријем 

запослених ће бити до краја године спроведена. 
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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 у радној 2019/20 години  је раелизован у девет васпитних група 

у објектима:                                                                                                                                                                  

„Сунце“- у 5 васпитних група,                                                                                                                                                                                                                                                                                                

“Невен“- у 2 васпитне групе ,                                                                                                                                                                                                                                                                                 

„Маслачак“- у 2  васпитне групе.                                                                                                                

Сарадња са родитељима у протеклом периоду је била успешна и разноврсна. Реализовани су:                                                                                                                                                                                                                                                            

- родитељски састанци (иницијални, општи, групни,)                                                                                                                                                                                                                                                               

- радионице – едукативне,  креативне,                                                                                                                                                                                                                                                                         

- разговори са родитељима- приликом пријема и отпуста, индивидуални („дан отворених 

врата“) - телефонски разговори, СМС поруке, вибер групе, видео и фото записи,                                                                                                                                                       

- писана комуникација, постер презентације, панои за родитеље, кутије за сугестије,                                                                                                                                                                                                   

- родитељи учесници у непосредном раду (гости у групи, евалуатори, као експерти, донатори)                                                                                                                                                                      

- учешће родитеља у мењању физичке средине, опремањима                                                                                                                                                                                                                

- учешће родитеља у пројектима,                                                                                                                      

- учешће у хуманитарним акцијама;                                                                                                                                                                                                                                                                            

- заједничко дружење деце, родитеља и васпитача у градском парку,                                                                                                                                                                                                           

За новоуписану  децу јасленог узраста, из свих објеката Установе, стручни сарадници 

(психолог, педагог, логопед) медицинске сестре-васпитачи и превентивне сестре, су реализовали 

иницијални родитељски састанак са темом - успешна адаптација деце и режим рада Установе.                                                                                                                                                             

У већини јаслених група у првом  полугодишту је одржано по два групна родитељска састанка        

( први-02.09, други-крајем септембра) и једна креативна радионица у септембру/новембру или 

децембру, са родитељима и децом-израда сензорних  и тактилних табли, куће за пигвине, кућице 

за маце и куце, звечки, Монтесори материјала за децу, новогодишњих капа и украса....                                                                                                                                                                                                                                                                        

У објекту „Сунце“ је у октобру одржан заједнички  родитељски састанак за све јаслене групе,  

који је имао за циљ упознавање родитеља са новим Основама предшколског програма „Године 

узлета“ и увођењем промена у изглед физичке средине за учење. У објектима „Маслачак“ и 

„Невен“ , медицинске сестре на групним родитељским састанцима су упознале родитеље са 

новим Основама и пројектним планирањем.                                                                                                                                                              

У другом полугодишту због епидемије грипа обустављен је пријем деце у Установу, а 

касније због епидемије КОВИД -19 и увођења ванредног стања од 16.03.2020.  планирана сарадња 

са родитељама није реализована у предвиђеним облицима – родитељски састанци, посете 

родитеља групи... 

  

Учешће родитеља                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

У првом полугодишту родитељи су активно учествовали у адаптацији кроз игру са  децом, 

кроз све заједничке активности које су биле планиране –играли и певали уз музику, причали 

приче, учествовали у спровођењу културно-хигијенских навика. Такође су учествовали у 

опремању радне собе и ходника- сензорних и тактилних табли, сензорних столова, звечки, 

интерактивних табли...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Родитељи су такође били укључени у пројекте на нивоу групе, у променама  физичке 

средине – доносили су материјале за рад - кутије, картон, цеви, балоне, зрневље, плодове...                                                                                      

Кроз разговоре са родитељима и анкетирање медицинске сестре су добиле корисне информације 

о деци.                                                                                                                                                                               
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У другом полугодишту-  због новонастале ситуације, сарадња са родитељима се наставила 

путем вибер груба, фб-странице и сајта вртића.     
 

Табеларни приказ сарадње са родитељима 

ОБЛИК САДРЖАЈ УЧЕСНИК 
МЕСТО 

ВРЕМЕ 

Радионице 

Транзиција деце -„Ово смо ми“- 

упознавање са родитељима и 

децом 

Турчиновић-Филиповић,                              

Божић-Здравковић, Рољ - Лукач,                                

Јовић- Мишић, Ковачевић-

Раштегорац                                     

август Невен, 

Сунце, 

Радионица „Доносим са собом“ 

Јовић- Мишић,                        

Божић-Здравковић,                          

Рољ - Лукач,                        

Зеленика-Механџић,  Баталов-

Баквић, Маловразић - Боровица, 

Ковачевић-Раштегорац                                                                                                                                                       

септембар, 

Сунце 

Маслачак 

Невен           

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 - Боровица, 

Турчиновић-Филиповић,           

Зеленика-Механџић,                 

Баталов-Баквић, Рољ - Лукач,                             

Јовић- Мишић, Раштегорац - 

Ковачевић, Добић-Јунг                           

Божић-Здравковић 

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“                    

Договор о активностима за Дечју 

недељу, Нове основе 

предшколског програма,                                 

Пројектно планирање              

Рољ - Лукач,                             

Јовић- Мишић, Раштегорац - 

Ковачевић, Добић-Јунг                           

Божић-Здравковић Маловразић - 

Боровица, Турчиновић-Филиповић, 

Зеленика-Механџић,                 

Баталов-Баквић        

Септембар 

октобар 

Сунце  

 

Невен, 

Маслачак 

Заједнички 

родитељски 

састанак за 
јаслене групе 

„Године узлета“- упознавање 

родитеља са Новим основама 

предшколског  програма и 
уређење физичке средине  

Рољ - Лукач,                             

Јовић- Мишић, Раштегорац - 

Ковачевић, Добић-Јунг                           
Божић-Здравковић 

октобар Сунце 

Групни 

родитељски 

састанак 

Праћење дечијег развоја и 

напредовања-групни и 

индивидуални портфолио детета                             

Новогодишње чаролије                                                           

Зеленика-Механџић 
децембар, 

Маслачак 

Креативна 

радионица са 

родитељим 

Израда куће за пигвине- од 

празних балона за воду 
  Баталов-Баквић                                                                                           

новембар 

Маслачак     

Креативна 

радионица са 

родитељим 

Израда куће за куце и маце, израда 

интерактивне табле  
Зеленика-Механџић   

новембар 

Маслачак     

Креативна 

радионица са 

родитељим 

Израда сензорних и тактилних 

табли, звечки...                

Украшавање дечијих ормарића 

Јовић- Мишић,                          

Божић-Здравковић,                                   

Добић-Јунг,                                       

Рољ – Лукач, Маловразић - 
Боровица, Раштегорац - Ковачевић 

септембар, 

Сунце  

креативна 

радионица са 

родитељим 

Израда Новогодишњих украса 
Турчиновић-Филиповић, 

Маловразић - Боровица 

децембар, 

Невен   
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Креативна 

радионица са 

родитељим 

Израда Новогодишњих капа  Добић-Јунг                                    
децембар, 

Сунце 

Дружење 

родитеља , деце,  

васпитача 

Игра у градском парку у 

поподневним сатима 
Добић-Јунг                                        

октобар, 

Сунце 

„Дан отворених 

врата“ 

Индивидуални разговори у 

заказаном термину  

од 15  до 16 часова у 5 група 

од 16 до 17 часова у 4 групе 

Све васпитне групе 

У пет васпитних група је било 

реализованих разговора са 

родитељима у заказаним 

терминима, а у четири васпитне 
групе није било. 

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, учешћем на он-лајн семинарима, конференцијама, видео обукама... 

Акредитовани програми који су примењени у раду са децом 

НАЗИВ ПРОГРАМА ВАСПИТАЧИ                  

„Пројекти у ПУ“-Гордана Ђорђевић, Јелена Крсмановић Зеленика-Механџић, 
Баталов-Баквић 

„Игралица-причалица“ – Јасна Вуклиш                                                                

„Вртић као база емоционалне сигурности“ - И. Михић                                                                                  
„Јаслице као место живљења и одрастања“ - В. Цолић                                                                                       

„Говор деце раног узраста“- Р. Ивановић                                

„Индивидуализација кроз интегрисано учење“- М. Мецек                                                                                                                                                                                                                                                            

Маловразић -Боровица 

“Позитивна дисциплина-позитивно васпитање“- Д. Радојковић Турчиновић- Филиповић 

„Јаслице као место живљења и одрастања“ -В. Цолић                                                                                                            

„Вртић као база емоционалне сигурности“ -И. Михић                                                                                                        
„Спортико змај“-Андрија Пештерац                                                 

„Комуникација у васпитању“ - Ђ. Касагић                                                         

„Говор деце раног узраста“- Р. Ивановић                                                              

Божић-Здравковић                           

 
           

„Вртић као база емоционалне сигурности“ -И. Михић                                                                                                      

„Спортико змај“ -   Андрија Пештерац                                                  

„Моја васпитна група је посебна“ –Ј. Вулетић                                

„ Рана стимулација и превенција говорно-језичких поремећаја“                                       

Добић-Јунг 

 

 

„Научи ме како, рећи ћу ти лако“                                                           

„Вртић као база емоционалне сигурности“ -И. Михић                                                                                                                                                                                                             

„Базични Монтесори  курс“ - Ержебет Бедросиан                                                                         
„Игралица-причалица“ – Јасна Вуклиш                                                                                                              

Јовић- Мишић 

 

„Игралица-причалица“ – Јасна Вуклиш                                                                            

„Подршка дечијем развоју, тешкоће као изазов“                                                                                                         

„Вртић као база емоционалне сигурности“- И. Михић                                                                                
„Комуникација у васпитању“ - Ђ. Касагић                                    

„Примена Монтесори материјала у раду са децом“                                                                                                  

Ковачевић-Раштегорац 

„Говор деце раног узраста“- Р. Ивановић                                                                                                                                                 

„Спортико змај“ -   Андрија Пештерац                                                                                                                    
„Вртић као база емоционалне сигурности“ –И. Михић                                                                                                                                                                                                   

Лукач-Рољ 
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Учешће родитеља у периоду адаптације 

 Родитељи су активно учествовали у адаптацији кроз игру са свом децом, кроз све 

заједничке активности које су биле планиране –играли и певали уз музику, причали приче, 

учествовали у спровођењу културно-хигијенских навика. Такође су учествовали у опремању 

радне собе и ходника- сензорних и тактилних табли, сензорних столова, звечки, интерактивних 

табли...                                                                                                                                      

Родитељи су такође били укључени у пројекте на нивоу групе, у променама физичке 

средине – доносили су материјале за рад - кутије, картон, цеви, балоне, зрневље,плодове...Кроз 

разговоре са родитељима и анкетирање медицинске сестре су добиле корисне информације о 

деци. 

 

Праћење напретка и развоја деце  

У праћењу развоја и напретка деце медицинске сестре-васпитачи су користили: 

-Чек листе за све области развоја                                                                                                                         

-Скале процене                                                                                                                                                       

-Анегдотске белешке                                                                                                                                                  

-Видео записе, фотографије,                                                                                                                                         

-Запажања васпитача о развоју деце у Књизи неге и васпитно-образовног рада                                                 

-Праћење деце – петоминутно посматрање детета (активности и интересовања) 

Документовање и коришћење података  

Осим Књиге неге и васпитно-образовног рада, васпитачи у јасленим групама су свој рад 

документовали кроз:                                                                                                                                                             

- Индивидуални портфолио (дечије радови, песме, искази деце, фотографије...)                                                      

- Групни портфолио (групни дечији радови, фотографије, записи о плановима и реализованим 

активностима са децом и породицама, родитељским састанцима, радионицама...)                                               

- Портфолио пројекта (реализоване активности у оквиру одређеног пројекта)                                                            

- Лични портфолио професионалног развоја                                                                                 

Пројектно планирање је реализовано у четири јаслене групе:  у објекту „Маслачак“ у Бешки у 

две групе, у објекту „Невен“ у једној старијој јасленој групи и у објекту „Сунце“ у једној старијој 

јасленој групи. 

ОБЈЕКАТ-ГРУПА ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

ВАСПИТАЧА 

ТЕМА ПРОЈЕКТА ДУЖИНА ТРАЈАЊА 

„Маслачак“        Баталов- -Баквић „Пигвини“                                            

„Вода“ 

Од октобра до јануара                                                            

фебруар, март 

„Маслачак“         Зеленика-Механџић „Кућа за куце и 

маце“ 

Новембар, децембар 

„Невен“ Маловразић-Боровица „Ја“  Децембар, јануар,  

„Сунце“ Јовић-Мишић „Водени свет“ Од почетка марта, а 
договорено са родитељима 

да се настави и током летњег 

периода 
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Презентовани  радови  ван  установе  

У овој  радној 2019/20 години медицинске сестре -васпитачи су имале пет презентација 

стручних радова ван Установе. Наша два рада су изабрана да се презентују на Републичким 

сусретима медицинских сестара у ПУ, који су требали да се одрже у јуну месецу на Тари али су 

одложени за октобар. 

Назив рада, аутори Назив скупа , време, место               
Јовић Гордана, Мишић Весна, Калеб Мишковић 

Ивана,Узелац Јадранка: “Помози ми да урадим 

сам-примена Монтесори материјала у јаслицама“ 

XII  Стручна конференција мединских сестара-

васпитача  ПУ Србије, Соко Бања, 03.10.- 

06.10.2019. 

Александра Баталов, Јадранка Узелац: “Лоптица 

као инспирација“ 

XII Стручна конференција мединских сестара-

васпитача  ПУ Србије, Соко Бања, 03.10.- 

06.10.2019.  

Јовић Гордана, Мишић Весна: “Помози ми да 
урадим сам-примена Монтесори материјала у 

јаслицама“ 

Окружни сусрети-Хоризонтална размена у 
функцији професионалног развоја медицинских 

сестара и васпитача, Чачак,  новембар 2019. 

Јовић Гордана, Мишић Весна, Прелић Снежана: 

„Водени свет“ 

XIII  Стручна конференција мединских сестара-

васпитача  ПУ Србије, Тара 

Александра Баталов, Јасмина Баквић, Снежана 

Прелић, Ивана Калеб Мишкивић: «Пигвини» 

XIII  Стручна конференција мединских сестара-

васпитача  ПУ Србије, Тара 

  

                                                     

2. Програм предшколског васпитања и образовања деце од три године до 

укључивања у програм припреме за школу 

Програм  је реализован у 32 групе, 30 група целодневног боравка у 8 објеката који се 

налазе у Инђији, Бешки, Новим Карловцима, Крчедину, Марадику, Новом Сланкамену, 

Чортановцима, и  у 2 групе полудневног боравка - једној  мешовитој васпитној групи у Новим 

Карловцима и једној мешовитој групи у Љукову (програм «Школице живота»). 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. 

У првом полугодишту  радне  2019-20. године  је реализовано пројектно планирање у  14 

васпитних група деце узраста од три до пет година и то у објектима: „Сунце“ и “Невен“ у Инђији, 

“Бамби“ у Марадику , „Пчелица“ у Новом Сланкамену, «Ђурђевак» у Чортановцима и 

„Маслачак“ у Бешки. 

 
ОБЈЕКАТ-

ГРУПА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ВАСПИТАЧА ТЕМА ПРОЈЕКТА ДУЖИНА 

ТРАЈАЊА 

1,,Бамби'', 

Марадик  

Љиљана Манић-Драгана Ђокић, ,,Точак'' од новембра до 

краја децембра 

2,,Невен'', 

Инђија 

Вера Никић-Драгана Весић ,,Диносаоруси''                                                         од новембра до 

марта 

3,,Невен'', 

Инђија 

Бриљантина Сурла-Данијела Ж. Ђурић ,,Диносаоруси''                                                         Октобар,новембар, 

4,,Невен'', 
Инђија 

Милка Мрвић-Вукмировић Милица „У свету 
животиња“ 

Још траје 

5„Маслачак“, 

Бешка 

Наташа Механџић-Санела Бижић „Кућа“ Крајем октобра до 

крај децембра 

6„Маслачак“, 
Бешка 

Катић Миланка-Тутек Светлана „Кућа“ Крајем октобра до 
крај децембра 
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7„Маслачак“, 

Бешка 

Војновић Радослава-Марјанов Нада „Кућа“ Крајем октобра до 

крај децембра 

8„Маслачак“, 
Бешка 

Божић Тања-Ребека Ковачевић, „Кућа“ Крајем октобра и 
још траје 

9,,Сунце'', 

Инђија 

Ивана Калеб Мишковић- Ана Кљајић ,,У свету музике“ Од краја октобра и 

још траје 

10,,Сунце'', 
Инђија 

Ивана Рончевић-Жељка Мандић „Позориште“ октобар 

11,,Сунце'', 

Инђија 

Драгана Миљуш-Јелена Матић „Куда води ова 

мапа“ 

од новембра до 

11.02.2020. 

12„Ђурђевак“ 
Чортановци 

Крнета Светлана,Сања Стаменковић „Пут једне књиге“ Месец дана 

13„Пчелица“ Пујин Јасна- Ана П. Драженовић „Лутка“ од новембра и још 

траје 

14„Пчелица“ Александра Дуброја Жаклина Ковач, „Лутка“ од новембра до крај 
децембра 

 

У другом полугодишту многи пројекти који су започети увођењем ванредног стања су 

прекинути. У неким васпитним групама су започети пројекти настављени он-лајн, а у неким 

пројекти су у потпуности реализовани он-лајн. 

ОБЈЕКАТ-ГРУПА ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

ВАСПИТАЧА 

ТЕМА ПРОЈЕКТА ДУЖИНА 

ТРАЈАЊА 

1. Ђурђевак, 
Чортановци 

Крнета Светлана,                 
Сања Стаменковић 

„Породична кућа“ 03.02.-13.03.2020. 

2. Маслачак, Бешка Катић Миланка-                   

Тутек Светлана 

„Књига“ 21.01.до 16.06.2020. 

настављен он-лајн 

3. Невен, Инђија Бриљантина Сурла-
Данијела Ж. Ђурић 

,,Путујемо“                                                      од 25.новембра до 
13.03.2020. 

4. Бамби, Марадик  Љиљана Манић-                 

Драгана Ђокић, 

,,Вода“ од марта до краја 

маја он-лајн 

5. Сунце, Инђија Мина Ајбек 
Живковић,Бојана Костић, 

„Чуло вида“ од јануара до марта 

6. Сунце, Инђија Ивана Калеб Мишковић- 

Ана Кљајић 

„Кућни љубимац“ од марта до почетка 

јуна он-лајн 

7. Сунце, Инђија Драгана Миљуш-                
Јелена Матић 

„Инђија-некад и сад“ 24.02.2020- 
прекинут 

8. Сунце, Инђија Ивана Рончевић-                

Жељка Мандић 

„Инђија-некад и сад“ 24.02.2020- 

прекинут 

9. Сунце, Инђија Тања Вученовић,             

Ђуричић Јелена 

„Не дозволи да те зуб 

заболи“ 

од марта, па 

прекинут због 

ванредног стања 

10. Сунце, Инђија Жељка Бођо,                 
Рада Бркић 

„Индијанци“ од 02.03.2020. 
прекинут 

11. Сунце, Инђија Олгица Башић Голе,          

Маја Констандиновић 

„У свету ликовне 

уметности“ 

од 02.03.2020. 

прекинут 

12. Сунце, Инђија Слађана Добријевић, 
Милица Иконић 

„Како да уредимо 
простор у вртићу“ 

од 02.03.2020. 
прекинут 

13. Сунце, Инђија Ивана Лукић,             

Јоргановић Гордана 

„Породица“ од 02.03.2020. 

прекинут 

14. Сунце, Инђија Девић Светлана,                 
Анка Брдар 

„Од семена до биљке“ од 02.03.2020. 
прекинут 
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15. Сунце, Инђија Овука Олга, Гога 

Александра 

„Чула користим“ од 02.03.2020. 

прекинут 

 

У току године васпитачи су применили у раду знања која су стекли на бројним 

семинарима стручног усавршавања, а неки од најзаступљенијих су: „Од осећања до сазнања – 

програм за развој емоционалних компетенција деце касног предшколског узраста“, „Пројекти у 

ПУ“, „Подстицање дечијег самопоштовања путем кооперативне комуникације“, „Чувари 

осмеха“, “Од осећања до сазнања“ ,“Примена Монтесори материјала у раду са децом“, „НТЦ 

систем учења“, „Да у вртићу свако учи радосно и лако“, «Развој комуникативних способности на 

нематерњем језику» , „Приповедање бајки за децу“, «Живети различитост у вртићу»,  и други. 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА ВАСПИТАЧИ                  

“Подстицање дечијег самопоштовања путем 

кооперативне комуникације”-  Гера Ибоја,  Драгана 
Бабић 

Манић-Ђокић, Божић-Ковачевић, 

Мрвић-Вукмировић, Сурла-Ђурић, 
Механџић-Бижић, Радановић-

Радовановић, Божић-Вуковић, 

Вученовић-Ђуричић, Војновић-
Марјанов, Дуброја-Ковач, Пујин-

Першић, Голе-Костандиновић,  Катић-

Тутек, Овука-Гога,Добријевић-Иконић  

“Да у вртићу учи свако радосно и лако”-                            
Снежана Борисављевић 

Механџић-Бижић, Прибић Авдић, 
Петровић,Ћосовић-Девић,  Војновић-

Марјанов, Јајић-Сурла 

«Пројекти у ПУ»  - Гордана Ђорђевић, Јелена 

Крсмановић 

Дуброја-Ковач, Манић, Никић- Весић, 

Пујин-Першић, Мишковић-Кљајић, 
Сурла-Ђурић, Крнета-Стаменковић, 

Катић-Тутек, Војновић-Марјанов, 

Божић-Ковачевић, Рончевић-Мандић, 
Миљуш-Матић, Крнета-Стаменковић  

“Чувари осмеха”- Нада Игњатовић Савић, Вукица 

Јовановић 

Рончевић-Мандић ,Бођа-Бркић, Голе-

Костандиновић, Пујин-Першић,  

Јоргановић-Лукић 

“НТЦ систем учења” – Ранко Рајовић Војновић-Марјанов, Манић-Ђокић, 

Рончевић-Мандић Божић-Вуковић, 

Бараћ-Брдар, 

 “Од осећања до сазнања – програм за развој 
емоционалних компетенција деце касног предшколског 

узраста”- Олгица Стојић, Споменка Дивљан, Неда 

Аврамов 

Катић-Тутек, Мрвић-Вукмировић, 
Манић-Ђокић,   Крнета-Стаменковић, 

Петровић, Бођа-Бркић, Бараћ-Брдар,     

Јоргановић-Лукић 

“Речи су прозори или зидови –Језик жирафе”           

Нада Игњатовић Савић, Вукица Јовановић 

Манић-Ђокић, Миљуш-Матић, Пујин-

Першић 

“Примена Монтесори материјала у раду са децом”         

Ержебет Бедросиан 

Никић-Весић, Сурла-Ђурић, Рончевић-

Мандић, Печиљ-Вивод,                          
Војновић-Марјанов, Божић-Вуковић, 

Бођа-Бркић   

«Безбедно дете» -Гера Ибоја Пујин-Першић, Војновић-Марјанов 

“Моћ маште-моћ покрета”-Душица Бојовић Петровић  

„Вртић као база емоционалне сигурности“ – Ивана 

Михић 

 Петровић, Јајић-Сурла  

“Развој комуникативних способности на нематерњем 

језику”- Меланија Микеш 

Ђурић, Мишковић-Кљајић, Ајбек-

Живковић 



ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2019/20.  РАДНУ ГОДИНУ 

 

15 
 

«Комуникација као центар страног језика» Миљуш, Ћосовић-Девић, Гога 

“Уметничка дела у дечијем свету”- Весна Јањевић 

Поповић 

Мрвић-Вукмировић, Бараћ-Брдар 

„Радост учења-изазов подучавања“ – С. Дивљан, Ж. 
Комленац 

 Авдић 

„Вртић по мери детета“ – Д. Копуновић, Ј. Кукић Дуброја-Ковач 

„Приповедање бајки за децу“ – Јасна Хелд Миљуш,Сурла Ана,Ајбек-Живковић 

 

Сарадња са родитељима у првом полугодишту  радне 2019/20  је била успешна и 

разноврсна. Васпитачи су укључивали породице у све аспекте васпитно-образовног рада и 

реализовали бројне и разноврсне облике сарадње као што су групни и заједнички родитељски 

састанци, креативне и едукативне радионице,  посете породици и радном месту родитеља, учешће 

родитеља у групи у реализацији активности и пројеката  са децом, опремању просторних целина, 

центара и материјала, еколошким и хуманитарним акцијама и друго.  

Реализовани су бројни и разноврсни облици сарадње са породицом:                                                                                                                             

- родитељски састанци (општи, групни,)                                                                                                                                             

- индивидуални разговори (приликом пријема и отпуста деце, “отворена врата“- заказани 

индивидуални разговори)                                                                                                                                    

- телефонски разговори, СМС поруке, вибер групе, видео и фото записи,                                                                                  

- писана комуникација, постер презентације, панои за родитеље, кутије за сугестије,                                                                                                                           

- родитељи гости у групи (едукатор, евалуатор, сарадник...)                                                                                                         

- родитељ пратиоц групе приликом разних посета (музеју, библиотеци, позоришту, 

манифестацијама...)                                                                                                                                             

- учешће родитеља у пројектима - као експерти, извештачи са терена у оквиру пројекта,                                                                                                                                                                   

- учешће родитеља  у Тимовима формираним на нивоу васпитне групе (тим креативаца, тим за 

поправке, тим за посебне догађаје, тим за информисање...)                                                                                                                                                            

- учесници у хуманитарним акцијама („Чеп за хендикеп“,“Наше мало-њима је много“,“Један 

пакетић-много љубави“)                                                                                                                                                

- заједничке активности родитеља и деце (дружења) - турнир у друштвеним играма, игре некад 

и сад,  спортске игре са родитељима,драмске активности, музичке активности, ликовне 

активности, садња Дрвета генерације у дворишту вртића...                                                                                                                                                                                                        

- посета радном месту родитеља,                                                                                                                                                              

- посета породици,                                                                                                                                                                            

- опремање просторних целина и физичке средине,                                                                                                                                                                                                                                          

- доношење материјала за рад, исечака из новина, енциклопедија...                                                                                                      

- израда Монтесори материјала за рад, сензорних табли,                                                                                                                               

- прослава завршетка пројекта,                                                                                                                                                                  

- учешће родитеља у Новогодишњем базару,                                                                            

- родитељ као организатор маскенбала, приредбе,                                                                                                     

- учестовање на трибинама,                                                                                                                                                                                

- активни учесници у прикупљању материјала и уређење физичке средине,                                                        

- израда намештаја за двориште- од палета, плоча...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
           У већини васпитних група у првом полугодишту су одржана два групна родитељска 

састанка  (први у септембру, други у октобру или новембру). У објекту „Сунце“ у октобру је 

одржан заједнички родитељски састанак за све васпитне групе са темом „Године узлета“ – у 
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циљу ипознавања родитеља са новим Основама ПП, уређењем физичке средине и пројектним 

планирањем.                                                                                                                                                                                

          У осталим објектима васпитачи су на групним родитељским састанцима такође упознали 

родитеље са новим Основама ПП и пројектним планирањем и позвали родитеље да узму 

учешће у заједничком мењању и опремању физичке средине.   

 Такође су одржане и радионице са родитељима (едукативне, креативне или еколошке) :                                                                                                                                   

-едукативне: „Безбедно дете“ и „Доносим са собом“;                                                                                                        

- креативне или еколошке: израда тактилних и сензорних табли, израда намештаја од палета и 

дрвених табли  за дворишта вртића, израда саобраћајних средстава, кућа, шешира, слика од 

зрневља, јесењег цвећа од папира, новогодишњих  капа, кутија за поклоне, украса....                                                                                                                                                              

Новогодишњи базари су одржани у објектима „Пчелица“ и „Бамби“.                                                                                               

 

Групни и заједнички родитељски састанци : 

ОБЛИК САДРЖАЈ УЧЕСНИК МЕСТО, ВРЕМЕ 

Групни 

родитељски 
састанак 

Програм рада (активности); 

Карактеристике узраста и 
адаптација; Правила понашања у 

групи и режим дана; Програм  

заштите деце од насиља;                     
Вибер групе и правила 

коришћења, 

Избор родитеља у Савет 
родитеља 

Васпитачи 

Сунце, Невен, 

Маслачак, Пчелица, 
Сунцoкрет, Цврчак, 

Бамби, Ђурђевак, 

Септембар,   
                                                                                       

Општи 

родитељски 

састанак за 
млађе, средње, 

старије и 

мешовите  
групе 

„Године узлета“- упознавање 

родитеља са новим Основама 

предшколског  програма и 
уређењем физичке средине  

Васпитачи Октобар, Сунце 

Групни 

родитељски 
састанак 

„Године узлета“- упознавање 

родитеља са новим Основама 
предшколског  програма и 

уређењем физичке средине,                    

Пројектно планирање, Различити  
програмими и облици  рада 

Сурла- Ђурић,                 

Крнета-Стаменковић,   

Војновић-Марјанов, 
Механџић-Бижић,  

Божић-Ковачевић,                 

Катић-Тутек,                     
Манић-Ђокић, 

Радовановић-Радановић 

Невен, новембар, 

Ђурђевак, 

септембар, 
Маслачак,октобар                            

Бамби,октобар 

Радионица Доносим са собом Сурла- Ђурић Невен, септембар 

Радионица Приповедање бајки за децу 
Миљуш-Матић            

Јајић-Сурла             
Сунце, септембар 

Радионица  Безбедно дете 
Војновић-Марјанов, 

Пујин-Першић 

Маслачак, октобар, 

Пчелица, новембар 

Групни 

родитељски 
састанак 

Представљање пројекта 

“Стварање заједнице која 
приповеда“ 

Миљуш-Матић Сунце, новембар 
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Групни 
родитељски 

састанак 

Представљање пројекта“Моја 

породица живи у кући“ 
Божић-Ковачевић Маслачак, октобар 

Заједнићке 

активности 

деце и 

родитеља 

Игра и истраживање деце у 

просторним целинама, игра деце 
и родитеља 

Миљуш-Матић Сунце, децембар 

Групни 

родитељски 

састанак 

Дечији развој и напредовање Манић-Ђокић Бамби, 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 

Петровић-Срдић,      

Ћосовић-Девић, 

Радовановић-
Радановић,   Голе-

Костандиновић, Овука-

Гога,  Бараћ-Брдар, 

Ајбек-Костић,  
Јоргановић-Лукић,             

Голе-Костандиновић 

Сунцокрет, Цврчак, 
Сунце, децембар 

Групни 
родитељски 

састанак 

Презентовање завршетка  

пројекта 
Мрвић-Вукмировић Невен, децембар 

Креативна 

радионица 
Израда шешира за шеширијаду Ћосовић-Девић Цврчак, октобар 

Креативна 
радионица 

Израда намештаја  од палета за 
двориште 

Весић-Никић,  Печиљ-

Вивод,  Сурла-Ђурић,  

Мрвић-Вукмировић 

Невен, октобар 

Креативна 
радионица 

Израда новогодишњих узраста 
Манић-Ђокић,                   
Мрвић-Вукмировић 

Бамби, Невен, 
децембар 

Креативна 

радионица 

Израда кућице за лутке и гаражу 

за аутиће 
Механџић-Бижић Маслачак, децембар 

Креативна 
радионица 

Израда кућице за Деда мраза Божић-Ковачевић Маслачак, децембар 

Креативна 

радионица 
Израда кућице од картона Војновић-Марјанов Маслачак, децембар 

Креативна 
радионица 

Шмиргламо и бојимо  дрвене 
котурове 

Манић-Ђокић Бамби, новембар 

Креативна 

радионица 

Правимо слике и фигуре од 

јесењих плодова 
Петровић-Срдић Сунцукрет, октобар 

Креативна 
радионица 

Израда јесењег цвета од папира Крнета-Стаменковић Ђурђевак, октобар 

Креативна 

радионица 

Израда сензорних табли и 

уређење ходника 
Крнета-Стаменковић Ђурђевак, децембар 

Креативна 
радионица 

Правимо лутк Дуброја-Ковач Пчелица, децембар 

Прослава 

завршетка 
пројекта 

Презентација и игра Манић-Ђокић Бамби, децембар 
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Учешће родитеља у животу и раду вртића 

ОБЛИК САДРЖАЈ УЧЕСНИК ОБЈЕКАТ, ВРЕМЕ 

„Дан 

отворених 
врата“ 

индивидуални разговори у 

заказаном термину од 15 до 16 
часова или од 16 до 17 часова 

све васпитне групе  

у 21-ој  васпитној групи  
реализовани су 

индивидуални 

разговори                    

током године   

                       

Родитељи 

учесници у 

уређењу 

простора 

Опремање просторних целина 

(играчке, књиге, разни материјал, 

сензорне табле), ходника, холова, 

дворишта... 

Механџић-Бижић,                 

Катић-Тутек,                   

Војновић-Марјанов, 

Божић-Ковачевић,                    
Манић-Ђокић,                 

Миљуш-Матић,                   

Пујин-Першић,               
Дуброја-Ковач,                                                           

Крнета-Драшлер,               

Божић-Вуковић 

Маслачак, Пчелица, 

Бамби, Сунце,     

Невен, Ђурђевак,                

током године 

Родитељи као 

сарадници 

Доношење играчака и материјала 
за рад, књига и сликовница за 

библиотеку 

Печиљ-Вивод,                       
Никић-Весић,                    

Сурла-Ђурић,                                                  

Брдар-Бараћ,                 
Живковић-Костић,  

Костецки-Бајић,                       

Јајић-Сурла,                           

Овука-Гога, Бркић-
Бођа, Голе-

Костандиновић, Божић-

Вуковић, Рончевић-
Мандић 

Невен,Сунце, 

током године 

Дружење 

родитеља и 

деце 

„Дани хлеба“-израда 

хлеба,кифлица, са мамама и 

бакама, 

Никић-Весић,                        

Печиљ-Вивод,                        

Сурла-Ђурић,                        
Мрвић-Вукмировић 

Невен, октобар 

Дружење 

родитеља и 
деце 

Драмско и музичке активности 

„Три прасета“ 
Малетић-Рапић Сунце, октобар 

Дружење 

родитеља и 

деце 

„Породична слика“ Добријевић-Иконић Сунце, октобар 

Дружење 

родитеља и 

деце 

Цртање маштом- креда 

Пујин-Першић,                

Дуброја-Ковач          

 

Пчелица, октобар 

Дружење 
родитеља и 

деце 

Играње друштвених игара 
Сурла-Ђурић,                

Петровић-Срдић 

Невен, Сунцукрет, 

октобар 

Спортске 

активности  
родитеља и деце 

Пујин-Першић,                 

Дуброја-Ковач                   
Пчелица ,октобар 

Еколошке 
активности 

Садимо дрво генерације у 
дворишту 

Манић-Ђокић,                     

Пујин-Першић,                 

Дуброја-Ковач,                  
Ћосовић-Девић, 

Петровић-Срдић,               

Мрвић-Вукмировић 

Бамби, Пчелица, 

Цврчак, Сунцукрет, 

Невен, октобар 
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Родитељ у 

групи 
учесник у непосредном раду 

Крнета-Стаменковић, 

Пујин-Першић 

Ђуревак,Пчелица, 

октобар  

Родитељ као 
експерт 

Мајке нам причају о салашима, о 
Дивчибарима 

Сурла-Ђурић                                             
Невен, децембар 
 

Родитељ као 

експерт 
Израда мапа Миљуш-Матић Сунце, децембар 

Родитељ као 
пратилац 

Посета позоришту , 
манифестацијама 

Брдар-Бараћ,                       
Миљуш-Матић 

Сунце, Невен,                        
током године 

Посета 

родитељском 

дому 

Градња куће, израда цигли од 
блата 

Механџић-Бижић 
Маслачак,          
октобар 

Посета 

родитељском 

дому 

У посети нашем другару (због 

отежане адаптације) 
Манић-Ђокић Бамби, октобар 

Родитељ као 
експерт 

Експерт   за  моторе Манић-Ђокић Бамби, новембар 

Родитељ у 

групи 
Мајка нам прича о диносаурисима Никић-Весић Невен, октобар 

Родитељ у 
групи 

Мама нам представља народне 
ношње 

Никић-Весић 
Невен, децембар 
  

Родитељ у 

групи 

Тата нам представља занимање-

трговац,продаја бициклова 
Јајић-Сурла  Сунце, октобар, 

Родитељ у 
групи 

Тата нам чита бајке и приче Мрвић-Вукмировић Невен, октобар 

Родитељ у 

групи 

Мама нам прича како сам се 

родио ја 
Бркић-Бођа Сунце, октобар 

Родитељ у 
групи 

Представљају занимања-кројач, Рончевић-Мандић Сунце, новембар 

Родитељ у 

групи 
тата нам прича о маслинама Кљајић-Мишковић Сунце, новембар 

Родитељ у 
групи 

Мама фризер Костецки-Бајић                 Сунце, новембар 

Родитељ у 

групи 
Мама нам чита бајке Овука-Гога                         Сунце, децембар 

Родитељ у 
групи 

Тата нам презентује Голе-Костандиновић Сунце, децембар 

Родитељ у 
групи 

занимање родитеља-
архитекта,тесар,зидар, столар, 

Механџић-Бижић, 

Војновић-Марјанов, 
Катић-Тутек,                       

Божић-Ковачевић 

Маслачак, октобар, 
новембар 

Родитељ у 

групи 

Медицинска сестра-зашто је 

важно бавизи се физичким 
активностима 

Манић-Ђокић Бамби, децембар 

Бака као гост у 

групи 

Бака нам представља њену 

песму»Све се врти у круг» 
Манић-Ђокић Бамби, новембар 

Посета радном 
месту 

родитеља 

 Стоматолошкој ординацији Брдар-Бараћ                        Сунце, новембар 

Посета радном 

месту 
родитеља 

Играоница за децу “Ден-ден” Рончевић-Мандић Сунце, новембар 

Посета радном 

месту 
родитеља 

Агенција за заштиту животне 

средине 
Кљајић-Мишковић            Сунце,новембар 
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Посета радном 

месту 

родитеља 

Аутомеханичарска радионица 
„Силе“ 

Голе-Костандиновић Сунце, новембар 

Посета радном 

месту 

родитеља 

Професор биологије и хемије у 
гимназији 

Никић-Весић Невен, октобар 

Посета радном 

месту 

родитеља 

Фризерском салону Костецки-Бајић Новембар, Сунце, 

Дружење 

родитеља и 
деце 

Еколошки новогодишљи продајни 
базар –изложба и продаја 

продуката који су израдила деца, 

родитељи и васпитачи 

Пујин-Першић,               

Дуброја-Ковач,                   
Манић-Ђорђијевић 

Пчелица, Бамби , 

децембар 

Хуманитарна 

акција 

«Наше мало њима је много» -

прикупљамо новчана средства за 

болесне другаре 

Све васпитне групе Сви објекти, октобар 

Хуманитарна 

акција 

Новогодишњи продајни базар 
хуманитарног карактера у ТQ 

центру 

Све старије групе Сунце, децембар 

Хуманитарна 
акција 

«Један пакетић,много љубави» - 

припремамо пакетиће за децу из 
осетљивих група у сарадњи са 

«Црвеним Крстом» 

Све васпитне групе 
Сви објекти, 
децембар 

Хуманитарна 
акција 

«Чепом до осмеха» Све васпитне групе 
Сви објекти, током 
године  

 

Сарадња са друштвеном и природном средином 

Сарадња са природном и друштвеном средином је била разноврсна.  Васпитачи и деца су 

посетили:                                                                                                                                                                   

- Железничку, аутобуску  и такси станицу,                                                                                                                             

- Ветеринарску станицу,                                                                                                                                              

- Ватрогасни дом,                                                                                                                                                                                

- Дом здравља и Хитну помоћ,                                                                                                                                                 

- Црвени крст Инђије,                                                                                                                                                                           

-Туристичку организацију Инђије,                                                                                                                                             

- Полициску станицу,                                                                                                                                                                             

- Библиотеку и Кућу Војновић,                                                                                                                                                

- Зграду општинског суда и судницу ,                                                                                                                                      

- Фудбалски   стадион,                                                                                                                                                                                          

- Споменике,                                                                                                                                                                        

- Канцеларију месне заједнице,                                                                                                                                   

- Спортски савез Инђије,                                                                                                                                                                 

- Згради Општине Инђија- кабинет председника општине,                                                                                                                                                    

- Меморијалну собу сликарке  Данице Јовановић,                                                                                                      

- Домове културе,                                                                                                                                                                                    

- Агенцију за заштиту животне средине                                                                                                                                          
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- ЗОО врт „Коки“                                                                                                                                                                                

- Пошту, продавнице, цркве, аутомеханичарске и вулканизерске радионице,                                                                                          

- Сеоска домаћинства фарме,воћњаке,...    

       У току Дечије недеље организоване су разноврсне активности , гости су нам били КУД-

ови, позоришне трупе, спортска друштва, школице спорта, уметничке радионице ...                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ОБЛИК САДРЖАЈ УЧЕСНИК ВРЕМЕ-МЕСТО 

Представа за 
децу,позориште 

„Театрило”              

Нови Сад 

„Без алата нема ни 

заната“ 

Млађе, средње , старије и 

мешовите васпитне групе 

октобар, Сунце, 

Невен, Маслачак , 
Сунцокрет, 

Цврчак, 

Ђурђевак, Бамби, 

Пчелица 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Опера  за 
децу“Високо Ц“    

Нови Сад 

„Пчелица Дана“ 
Млађе, средње и старије, 
мешовите васпитне групе 

новембар, Сунце, 

Невен,Маслачак ,         

Сунцокрет, 
Цврчак, 

Ђурђевак,Бамби, 

Пчелица 

Представа за 

децу,Драмски 

студио „Театрић” 
Београд 

„Нова година у чудној 

шуми““ 

Млађе, средње и старије, 

мешовите васпитне групе 

Децембар, Сунце, 
Невен, Маслачак , 

Сунцокрет, 

Цврчак, 
Ђурђевак, Бамби, 

Пчелица 

Манифестација Дани меда 
Средње, мешовите и 

старије васпитне групе 

септембар,  

Сунце 

Сарадња са „DM, 

дрогеријом 

Акција“Чепом до 

осмеха“ 

Рапић-Малетић,             

Кљајић-Мишковић, 

Сунце,током 

године, 

Сарадња са 

КУД“Паја Зарић“ 
Донација играчака Петровић-Срдић 

Октобар, 

Сунцукрет, 

Сарадња  са 

Инжињерима 

заштите животне 

средине 

Прикупљање старе 

хартије 
Све васпитне групе Сунце,октобар, 

Сарадња са 

библиотеком  

“Др. Ђорђе 
Натошевић“ 

Организација и припрема 

музичко-изложбених 

активности  поводом 
„Светског дана детета“ 

Рапић-Малетић Сунце,новембар 

Сарадња са 

Црвеним крстом 

Инђија 

Хуманитарна акција 

„Један пакетић-много 

љубави“ 

Све васпитне групе 

Децембар, Сунце, 

Невен, Маслачак , 

Сунцокрет, 
Цврчак, 

Ђурђевак, Бамби, 

Пчелица 

Сарадња са 
ученицима првог 

разреда 

Обележавање Дечје 

недеље 
Манић-Ђокић, октобар,Бамби, 
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Гости објекта 

Јавни час 
Тениски клуб ,,Елит'' 

Рончевић-Мандић, 
Добријевић-Иконић, 

Миљуш-Матић,                 

Никић-Весић,                        
Печиљ- Вивод,                        

Сурла-Ђурић,                        

Мрвић-Вукмировић  
Бркић-Бођа,              

Вученовић-Ђуричић 

децембар, 

Сунце,Невен, 

Гост у групи Професор историје Манић-Ђокић, октобар,Бамби, 

Гост у групи 
Пекара Чанковић-

обележавање Дана хлеба 
Мрвић-Вукмировић Октобар,Невен,                                                                                                          

Гост у групи Професор руског језика Крнета-Стаменковић, 
Октобар, 

Ђурђевак, 

Гости у групи Офтомолог Вученовић-Ђуричић, Новембар,Сунце 

Посета  

„Мале приче великог 
рата“ изложба 

наоружања и опреме прве 

бригаде у центру града 

средње и старије, 

мешовите васпитне групе 
Октобар,Сунце, 

Посета 
Библиотеци “Др Ђорђе 
Натошевић“ 

Никић-Весић Октобар,Невен, 

Посета ОШ“Петар Кочић“ Кљајић-Мишковић, Сунце,октобар, 

Посета КУД“Младост“ Крнета-Стаменковић, 
новембар,  

Ђурђевак 

Посета 
Оделењу библиотеке  

“Др Ђорђе Натошевић“ 

Манић-Ђокић,                    

Крнета-Стаменковић, 

новембар, 

Бамби,Ђурђевак 

Посета 
Полициској станици               
ватрогасној станици 

Голе-Костандиновић Новембар,Сунце 

Посета 
Дому здравља- Хитној 

помоћи 
Голе-Костандиновић Новембар,Сунце 

Посета 

-Такси станици                        

-агенцијима  за технички 

преглед“Чубриловић“  и             
„Силе ауто“  

Голе-Костандиновић Новембар,Сунце 

Посета 
Канцеларији Месне 
заједнице 

Манић-Ђокић, октобар,Бамби, 

Посета Сеоском домаћинству Манић-Ђокић, новембар,, Сунце 

Посета 

Галерија“Кућа Војновић“  
–изложба дечијих радова 

ликовне 

радионице“Палета“ 

Миљуш-Матић,             
Голе-Костандиновић, 

Бркић-Бођа,                                    

Добријевић-Иконић, 

Сунце,новембар, 

Посета ЗОО врту „Коки“ Бркић-Боџо Сунце,новембар, 
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Посета 

Гимназији-кабинету 

биологије-“Како су 

настали диносауруси“ 

Сурла-Ђурић,                   
Никић-Весић, 

Октобар,Невен 

Посета 

 
Библиотеци при ОШ Механџић-Бижић,  октобар,Маслачак 

Посета 

 
Продавници „Вит“ Механџић-Бижић, 

октобар,Маслачак

, 

Посета 

 

„Мото бајк“- продаја 

бициклова 
Вученовић-Ђуричић, Октобар,Сунце, 

Посета 

 

Продавници 

грађевинског 
материјала“Грмеч“ 

Војновић-Марјанов 
Новембар, 

Маслачак, 

Посета 

Канцеларији Месне 

заједнице-да сазнамо шта 

нам је потребно за 
градњу куће 

Катић-Тутек, 
Октобар, 

Маслачак, 

Посета 
Дому здравља- дечији 

стоматолог 
Костецки-Бајић,             Новембар,Сунце 

Посета Школском дворишту 
Дуброја-Ковач,               
Пујин-Першић, 

Октобар,Пчелица, 

Донација 

Месна заједница – 

донирање намештаја за 
боравак, 

Ћосовић-Девић, 
Новембар, 

Цврчак, 

Посета Расаднику “Топић” Ћосовић-Девић, Октобар, Цврчак 

Посета 
Сеоском домаћинству-

посматрамо животиње 
Божић-Ковачевић, 

новембар, 

Маслачак 

Посета Дечијој играоници Рончевић-Мандић, Октобар,Сунце, 

Посета Офтамолог у групи 

Печиљ-Вивод,                 

Сурла-Ђурић,                     

Никић-Весић, 

новембар, Невен 

Посета        Пијаци 
 Рончевић-Мандић, Бараћ-
Брдар,               

Радовановић-Радановић,  

октобар, Пчелица, 

Сунце,  

Шетња       До парка,града, 

Миљуш-Матић,   
Рончевић-Мандић,                           

Костецки-Бајић,            

Голе-Костандиновић,  

октобар, Сунце 

Шетња      По околини- парку,месту, Пујин-Першић, Октобар,Пчелица, 

Шетња   
По месту- посматрамо 

напуштене „тужне“ куће 
Катић-Тутек, 

Октобар, 

Маслачак, 

 

У другом полугодишту због новонастале ситуације - прво епидемије грипа, па затим 

пандемије КОВИД-19 и проглашења ванредног стања (од 16.03. до 11.05.2020.), сарадња са 

родитељима се наставила путем вибер груба, фб-странице и сајта вртића. Тако да планирани  

облици сарадње са породицом и друштвеном средином нису реализовани.  
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Одмах се приступило формирању Вибер група васпитача и родитеља – у групама где нису 

претходно биле оформљене. Васпитачи су са родитељима договарали правила комуникације у 

Вибер заједницама. Припремали смо и дистрибуирали материјал за васпитаче и родитеље – путем 

Вибер група, сајта и ФБ странице Установе: информације о културним садржајима за децу на 

различитим медијима (онлајн позоришне представе, изложбе музеја, дигитална библиотека за 

децу...) начинима организовања времена, начину разговора са децом о корона вирусу, доступним 

ресурсима на интернету (линкови ка сајту Уницефа, Креативног Центра...) и слично. 

Родитељи су упознати са активностима које могу да организују у кућним условима, а које 

кроз игру подстичу учење и развој потенцијала детета, доприносе стварању повољне психолошке 

климе и подржавајућих, блиских односа. Формирана је заједница учења васпитача, деце и 

породица унутар васпитне групе у којој су односи засновани на партнерству и која доприноси 

личном развоју и добробити свих чланова. Родитељи су упознати са доступним ресурсима и 

користе их у организацији свакодневних активности детета. Васпитачи су припремали  предлоге 

заједничких активности деце и родитеља у кућним условима и слали материјал породицама преко 

доступних канала комуникације – најчешће путем Вибер групе васпитача и родитеља (родитељи 

који немају приступ Виберу информације су добијали путем СМС и телефонског разговора) 

Васпитачи су свакодневно комуницирали  са родитељима, повезивали и размењивали 

искуства деце и породица на нивоу васпитне групе, уз поштовање принципа добровољности у 

погледу учешћа породица – путем формираних Вибер група. 

У овој  радној  2019/20. године  презентовани радови  ван Установе.   

НАЗИВ РАДА, ПРЕЗЕНТАТОРИ НАЗИВ СКУПА, ВРЕМЕ, МЕСТО              

Сурла Брилијантина,                                   

Данијела Жугић Ђурић: ”Учимо и сазнајемо 

кроз бајке“ 

Стручни скуп васпитача и мед.сестара-

васпитача, 12.10.2019, Нови Сад, тема скупа: 

”Зашто су бајке важне за децу” 

Миљуш Драгана, Ана Сурла: “Стварање 

заједнице која приповеда“ 

Стручни скуп васпитача и мед.сестара-

васпитача, 12.10.2019, Нови Сад,тема скупа: 

”Зашто су бајке важне за децу” 

Вученовић Тања, Јелена Ђуричић: ,,Ко се боји 
вука још“ 

 

Стручни скуп васпитача и мед.сестара-
васпитача, 12.10.2019, Нови Сад,тема скупа: 

”Зашто су бајке важне за децу” 

Миљуш Драгана, Аврамов Ђилас Неда: “Корак 

по корак ка подстицајном физичком окружењу 
кроз сардњу деце, родитеља и васпитача“ 

 

Примери добре праксе 

Одложено 

Ивана Калеб Мишковић, Миљуш Драгана, 
Аврамов Ђилас Неда: “Неговање вредности у 

грађењу партнерства са породицом“ 

Стручна конференција васпитача у ПУ 
Србије                                                   

Одложено 

 

3. Припремни предшколски програм 

  
Припремни предшколски програм је у радној 2019/20. години реализован у 19 група, од тога 12 

полудневних  и 7 целодневних група. Од ових 19 група пет су мешовитог узраста деце и то у: Љукову, 

Јарковцима, Марадику, Крчедину и Чортановцима.  

 У складу са приоритетним задацима у реализацији програма, васпитачи су применили пројектни 

приступ у планирању и реализовали седамнаест пројеката на нивоу васпитне групе. Пројекти који су 

започети у фебруару или марту углавном нису до краја реализовани. 

 На нивоу предшколске установе, у 8 васпитних група од чега су 6 припремне предшколске групе, 

у фебруару је почела реализација пројекта «Инђија/Ниш некад и сад и народи који су је/га обликовали». 
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Партнер у пројекту је ОШ «Учитеља Таса» из Ниша, а пројекат је осмишљен као локална акција у саставу 

већег националног пројекта под називом „ИКО клуб – Превазилажење сегрегативног мултикултурализма: 

родитељи и наставници ка интеркултурализму“ који реализују Национална асоцијација родитеља и 

наставника Србије и Центар за образовне политике са циљем јачања интеркултуралне димензије 

образовања у предшколским установама, основним и средњим школама у Србији. Предвиђено је да 

пројекат траје до маја, али је прекинут у марту са увођењем ванредног стања.  

 

ОБЈЕКАТ-ГРУПА ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
ВАСПИТАЧА 

ТЕМА ПРОЈЕКТА ДУЖИНА 
ТРАЈАЊА 

,,Бамби’’, Марадик 

ППГ-мешовита 

Сандра Зекић ,,Свет диносауруса“      

„Инђија/Ниш некад и сад и 
народи који су је/га 

обликовали“               

новембар                             

фебруар - март 2020.  

ОШ “Петар Кочић“ 

Инђија 

Сања Стефановић                                

Снежана Марковић 

„Бројеви и слова“                        

„Саобраћај“ 
„Инђија/Ниш  некад и сад и 

народи који су је/га 

обликовали“ 

Од 16.10. -

16.11.2019.   од 
18.11.-06.12.2019. 

фебруар - март 2020. 

ОШ,,Душан 
Јерковић’’, Инђија 

Драгана Зинаић-
Марија Козина 

,,Желим да вам представим’’                       
„Свемир“ 

„У свету књиге“ 

„Цвеће“ 

16.09.-14.10.2019. 
15.10.08.11.2019. 

фебруар 2020. 

март 2020.  

ОШ ,,Душан 

Јерковић’’, Инђија 

Наташа 

Лајбеншпергер                 

Ана Марковић 

„Мој град“ 

„И ово сам ја – беба, дете, 

човек“ 

30.09.-13.12.2019. 

03.02.- 13.03.2020. 

ОШ ,,Душан 
Јерковић’’, Инђија 

Наташа Огњановић „Саобраћај“ 
„Дрво“ 

Од 29.10.-06.12.2019. 
06.03. – 13.03.2020. 

ОШ „Душан 

Јерковић“ Јарковци 

Јелена Бодрожић  „Како се прави сок“ 

„Инђија/Ниш некад и сад и 

народи који су је/га 
обликовали“ 

23.10. – 12.11.2019. 

фебруар - март 2020.  

ОШ „Браћа 

Груловић“ Бешка 

Тодорчевић Милица 

Ђорђијевић Весна 

„Саобраћај“ 

„Инђија/Ниш  некад и сад и 
народи који су је/га 

обликовали - пријатељство 

Бешке и Карлсхуд“ 

Новембар 2019. – 

фебруар 2020.  
фебруар - март 2020.  

ОШ „Петар Кочић“ 
Инђија 

Сања Репац „Инђија/Ниш  некад и сад и 
народи који су је/га 

обликовали“ 

„Семе“ 

фебруар - март 2020.  
 

април 2020. 

ОШ „Браћа 
Груловић“ Бешка 

Маја Момировић „Саобраћај“ 
„Са децом кроз Европу“ 

Од новембра 
март – април  

ОШ „Петар Кочић“ 

Љуково 

Драгана Хемон 

Попадић 

„Фолклор и народна 

традиција“ 
„Наша планета Земља“ 

Шест недеља 

јануар – март 2020.  

„Ђурђевак“ 

Чортановци 

Дана Драшлер „Вода“ Три недеље 

ОШ „Петар Кочић“ 
Инђија 

Сниљка Тадић „Моје тело“ март 2020. 

ОШ „Јован Поповић“, 

Инђија 

Бранкица Петковић 

Наташа Ћућуз  

„Инђија/Ниш  некад и сад и 

народи који су је/га 

обликовали – словаци на 
овим просторима“ 

фебруар – март 2020.  
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Акредитовани програми који су примењени у раду са децом 

 

 У току године васпитачи су применили у раду знања која су стекли на бројним семинарима 

стручног усавршавања, а неки од најзаступљенијих су: „Од осећања до сазнања – програм за развој 

емоционалних компетенција деце касног предшколског узраста“, „Пројекти у ПУ“, „Чувари осмеха“, 

„Подстицање дечијег самопоштовања путем кооперативне комуникације“, „НТЦ систем учења“, „Да у 

вртићу свако учи радосно и лако“ и други.    

       

                                                        

НАЗИВ ПРОГРАМА ВАСПИТАЧИ                  

“Од осећања до сазнања – програм за развој 
емоционалних компетенција код деце касног 

предшколског узраста”- Олгица Стојић, С. Дивљан, Н. 

Аврамов 

Тодорчевић-Ђорђијевић, Лалић, Томић, 
Огњановић Н. , Тадић С., Зекић С., Вујчић Р., 

Божић Д. , Драшлер Д.  

“Чувари осмеха”- Нада Игњатовић Савић, Вукица 
Јовановић 

Зинаић Д, Тодорчевић-Ђорђијевић, 
Лајбеншпергер , Татић Б.,  Божић Д.                

Петковић Б.-Ћућуз Н., Пејић Р., Огњановић 

Н., Зекић С., Лалић М.  

«Речи су прозори или зидови» - Нада Игњатовић 
Савић  

Зинаић-Козина  

«Пројекти у ПУ» - Гордана Ђорђевић, Јелена 

Крсмановић  

Зекић С., Огњановић Н.,  Стефановић-

Марковић, Тодорчевић-Ђорђијевић                                                                                                                                             
Лајбеншпергер,   Попадић Д.Зинаић, 

Бодрожић Ј.                                          

«Подстицање дечијег самопоштовања путем 

кооперативне комуникације»- Гера Ибоја , Драгана 
Бабић 

Попадић Д., Момировић,  Зекић,                  

Огњановић, Татић Б.,  Пејић Р., Зианић – 
Козина, Лалић М. , Драшлер Д.  

“НТЦ систем учења” - Ранко Рајовић Зинаић - Козина, Татић Б., Лајбеншпергер- 

Марковић  

“Ми смо Земљани” – Весна Јањевић Поповић  Зинаић - Козина, Лајбеншпергер - Марковић, 
Огњановић, Репац, Тодорчевић-Ђорђијевић                  

“Да у вртићу свако учи радосно и лако”-Снежана 

Борисављевић 

Татић, Зекић, Вујичић, Момировић  

“Развој комуникативних способности на нематерњем 
језику”-Меланија Микеш 

Зекић С., Момировић, Зинаић - Козина,  
Бодрожић Ј.,  Петковић - Ћућуз, Сурла Ана,  

Лајбеншпергер - Марковић,                

“Моћ маште-моћ покрета”-Душица Бојовић Зекић С., Томић, 

“Примена Монтесори материјала у васпитно-
образовном раду”- Ержебет Бедросиан 

Репац- Сурла, Бодрожић Ј. , Зекић С., 
Драшлер Д.  

„Вртић као база емоционалне сигурности“-Ивана 

Михић 

Вујичић Р.Тадић,Томић, 

«Драмски метод у раду са децом» Лајбеншпергер - Марковић 

«Математика је свуда око нас» Лајбеншпергер – Марковић  

«Игралица – причалица» - Јасна Вуклиш Зианаић-Козина, Зекић С. 

«Уметничка дела  у дечијем свету» - Весна Јањевић 

Поповић 

Зинаић –Козина, Зекић С.  

«Подстицајно окружење у вртићу», Олга Лакићевић, 

Весна Златаровић 

Тодорчевић-Ђорђијевић  

 

Сарадња  са породицом 
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 У току првог полугодишта радне 2019/20. године васпитачи су реализовали бројне и разноврсне 

облике сарадње као што су групни и заједнички родитељски састанци,  посете радном месту родитеља, 

учешће родитеља у групи у реализацији активности и пројеката са децом, опремању центара и материјала, 

еколошким и хуманитарним акцијама и друго.  

 У другом полугодишту је одржан мали број родитељских састанака и дружења са родитељима због 

епидемије вируса корона и прекида редовног рада предшколских установа од 15.03.2020.   

 За време трајања ванредног стања и прекида редовног рада предшколске установе услед епидемије 

ковид вируса један од приоритетних задатака предшколске установе био је да путем онлајн комуникације 

пружи подршку породицама да обезбеде услове за нормално функционисање, учење и развој деце. 

Активности предшколске установе биле су усмерене на пружање подршке породицама да обезбеде 

повољну психолошку климу и подржавајуће односе, као и да организују подстицајну средину и услове за 

добробит, игру и учење деце. Васпитачи су родитељима слали предлоге за заједничко учешће деце и 

одраслих у различитим животно-практичним активностима и игри, као и препоруке родитељима о томе 

како комуницирати са дететом и подржати га у кризним ситуацијама, како организовати време у условима 

кућне изолације, како заштити дете од опасности на интернету и слично.                                                                                                        

Светски дан пордодице 15. мај обележен је такође онлајн, путем разноврсних активности, као што су: 

цртање, вајање и моделовање породице или пордичног дома од различитих материјала, цртање 

породичног грба, прикупљање исказа деце о томе шта воле код своје породице, писање кратких прича о 

породици, цртање породичног стабла, кооперативне игре деце и родитеља и слично. 

  

РЕАЛИЗОВАНИ ОБЛИЦИ САРАДЊЕ СА 

РОДИТЕЉИМА 
 општи родитељски састанак  

 групни родитељки састанци  

 креативне радионице  

 индивидуални разговори приликом                                

пријема и отпуста деце  

 «Дан отворених врата»  

 родитељ-сарадник васпитача у                            

непосредном раду   

 телефонски разговори, СМС поруке, 

 видео и фото записи рада са децом,  

 вибер групе са родитељима, 

 панои за родитеље ,   

 кутије за сугестије, предлоге,  

 учешће родитеља у опремању                                         

дворишта, радне собе,   

 родитељ-гост у групи,   

 посета радном месту родитеља  

 анкете, упитници за родитеље 

 помоћ родитеља приликом шетњи, 

излета, 

 родитељи-донатори: материјала за рад, 

играчака, пакетића за децу…   

 родитељи у радној акцији-фарбања 

ограде, реновирање терасе, уређења 
дворишта… 

 учешће родитеља у пројекту,   

 родитељ као експерт у пројекту                                                   

 

Групни и заједнички родитељски састанци : 
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ОБЛИК САДРЖАЈ УЧЕСНИК ВРЕМЕ-МЕСТО 

Групни 

родитељски  
састанак  

Упознавање са планом и 

програмом рада у припремној 
групи (укључујући 

адаптацију); Карактеристике 

узраста; План сарадње са 

породицом;                         
Избор родитеља за савет 

родитеља 

Стефановић-Марковић,  Девић-
Репац, Тадић, Петковић-Ћућуз, 

Вујичић, Пејић-Стевановић, 

Банић, Лалић, Лајбеншпергер-

Марковић, Зинаић-Козина,  
Попадић, Бодрожић, 

Тодорчевић-Ђорђијевић, 

Момировић, Божић, Татић, 
Зекић С, Драшлер,Томић Д. 

септембар, Инђија,      

Љуково, Јарковци,     
Бешка,             

Нови Сланкамен, 

Чортановци,                              

Марадик, 
Крчедин, 

Нови Карловци 

Групни 

родитељски  

састанак 

Упознавање родитеља са 

Посебним протоколом о 
заштити деце од насиља у 

васпитно-образовним 

установама                                                                                                                    
- Портфолио детета                       

- Пројектно планирање 

Стефановић-Марковић,  Девић-

Репац, Тадић, Петковић-Ћућуз, 

Вујичић, Пејић-Стевановић, 
Банић, Лалић, Лајбеншпергер-

Марковић, Зинаић-Козина,  

Попадић, Бодрожић, 
Тодорчевић-Ђорђијевић, 

Момировић,   Божић, Татић, 

Зекић С, Драшлер, Томић Д. 

септембар, 

октобар, 

Инђија, Љуково, 

Бешка, 
Чортановци, 

Јарковци, 

Марадик, 
Нови Сланкамен 

Групни 

родитељски  
састанак 

План рада, план сарадње са 
породицом, разговори о 

простору-директор, пом. 

директора 

Лалић септембар, Инђија 

Групни 

родитељски  

састанак 

Хигијена деце –сестре на 

превентиви Поповић М., 

Бокић С. 

Зекић Октобар, Марадик 

Групни 

родитељски  
састанак 

Упознавање са пројектним 

планирањем 
Драшлер, Зинаић-Козина  

Новембар, 
децембар, 

Чортановци, 

Инђија 

Групни 

родитељски 

састанак 

„Године узлета“ - приказ 
кратког филма и упознавање 

са новим Основама 

предшколског програма - 
промена средине 

Зекић ,                              
Тодорчевић-Ђорђијевић, 

Момировић,                   

Стефановић-Марковић,  Репац-
Сурла, Божић, Попадић 

Октобар,  Марадик 

децембар,   Бешка, 
Инђија, Крчедин, 

Љуково  

Групни 

родитељски  

састанак 

Портфолио детета и групе-

напредовање деце 
Зекић  

децембар, 

Марадик 

Групни 

родитељски  

састанак 

Развој пажње и концентрације 
код деце 

Пејић-Стевановић 
децембар, 
Инђија 

Групни 

родитељски  

састанак 

Договор о почетку 
реализације пројекта 

„Инђија/Ниш некад и сад и 

народи који су га/је 
обликовали“ 

Зекић, 
Петковић – Ћућуз  

фебруар, Марадик, 
Инђија 

Групни 

родитељски  

састанак 

Договор о отварању  

„Школице живота“ 
Попадић-Хемон 

фебруар, 

Љуково  

Радионица „Носим са собом“ 
Стефановић-Марковић 

 
септембар, Инђија 

Радионица  Израда поклона за Ј. Ђоковић  Попадић – Хемон 
фебруар,  

Љуково  
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Радионица „Моје дете биће првак“  Петковић – Ћућуз фебруар, Инђија  

Заједничке 

активности 
деце и 

родитеља 

Уређење дворишта Бодрожић 
Септембар, 
Јарковци 

Заједничке 

активности 
деце и 

родитеља 

Прављење туршије Драшлер 
Октобар,                    
Чортановци 

Заједничке 

активности 
деце и 

родитеља 

„Имам право да се играм“ Томић 
Октобар, 
Нови Карловци 

Заједничке 
активности 

деце и 

родитеља 

 Игре – некад и сад Попадић 
новембар, 

Љуково 

Еколошка 
радионица 

„Слике од зрневља“ Петковић-Ћућуз, Вујичић 
Новембар, 
Инђија 

Креативна 

радионица 

Израда саобраћајних 

средстава 
Вујичић, Петковић-Ћућуз 

Новембар, 

Инђија 

Креативна 
радионица 

Уређење ходника Драшлер 
децембар,                    
Чортановци 

Креативна 

радионица 
Израда новогодишњих украса 

Бодрожић, Божић,                  

Вујичић, Тадић,                      

Петковић-Ћућуз 

Децембар, 

Јарковци, Крчедин, 

Инђија 

Креативна 

радионица  
Кућа као грађевина Девић-Репац 

октобар,  

Инђија 

Креативна 

радионица 
Изарада поклона за маме Татић, Томић 

март,  

Нови Сланкамен, 
Нови Карловци  

Приредба за 

родитеље 
Јесења свечаност Огњановић, Попадић 

новембар, 

Инђија, Љуково 
 

Прослава 

пројекта 

Пројекат „Мој град“, 

израђујемо мапу нашег града 
Лајбеншпергер-Марковић 

децембар, 

Инђија 

 

Учешће родитеља у животу и раду вртића: 

 

ОБЛИК САДРЖАЈ УЧЕСНИК ОБЈЕКАТ, ВРЕМЕ 

„Дан отворених 

врата“ 

индивидуални разговори у 

заказаном термину                   

од 15 до 16 часова или          

од 16 до 17 часова 
од 12 до 13 часова 

све васпитне групе   

(у четири групе није било 

остварених индивидуалних 

разговора)                  

током године   

                       

Еколошка акција 
„Засади дрво“ и дружење 

са родитељима 
Татић 

Октобар,          

Нови Сланкамен 

Еколошке 
активности са 

родитељима 

„Засади дрво“ 
Татић, Зекић, Момировић,               
Тодорчевић-Ђорђијевић 

 

Октобар.                  
Нови Сланкамен, 

Марадик, Бешка 

Еколошке 
активности са 

родитељима 

Садимо нашу башту Бодрожић 
Септембар, 

Јарковци 
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Дружење родитеља 

и деце 

Радионица у оквиру 

пројекта „Диносауруси“ 

Зекић 

  

децембар, 

Марадик 

Учешће родитеља у 

пројекту 

Организовање посете на 
свом радном месту- у 

судници 

Лајбеншпергер-Марковић октобар,   Инђија                       

Учешће родитеља у 

пројекту 

Мама нам прича о 

саобраћају 
Тодорчевић-Ђорђијевић Новембар, Бешка 

Учешће родитеља у 

пројекту 

Представљају нам се- 

родитељи, ујак, тетка 
Зинајић-Козина 

Септембар, 

октобар, Инђија 

Учешће родитеља у 
пројекту 

Израда саобраћајних 

знакова, превозних 
средстава, саобраћајни 

центар 

Огњановић 
Новембар, 
децембар,  Инђија 

Учешће родитеља у 

пројекту 
Представљање ручног рада Попадић Новембар, Љуково 

Учешће родитеља у 
хуманитарним 

акцијама 

„Један пакетић-много 

љубави“ 
Татић, Вујичић 

децембар,            

Нови Сланкамен, 

Инђија 
 

Учешће родитеља у 

хуманитарним 

акцијама 

„Деца-деци“ 
„Чеп за хендикеп“ 

Све групе 
октобар, 
сви објекти 

Родитељ-гост 
Реализација спортске 
активности са децом 

Огњановић,                     

Стефановић-Марковић,                  

Татић 

октобар,   Инђија,                       

новембар,             

НОви Сланкамен 

Родитељ-гост 
Тата нам држи час 
физичког васпитања 

Лајбеншпергер-Марковић октобар,   Инђија                       

Родитељ-гост Мама нам прича причу Лајбеншпергер-Марковић октобар,   Инђија                       

Родитељ-гост 
Израда пињате- јаја 

диносауруса 
Драшлер 

Новембар, 

Чортановци 

Бака гост  „Живот у селу некад и сад“ Зекић Марадик, март  

Родитељ пратиоц 

групе 
Посета школи Драшлер 

Октобар, 

Чортановци 

Родитељ пратиоц 
групе 

Посета музеју, 
библиотеци, позоришту 

Бодрожић Октобар, Јарковци 

Учешће родитеља  

Новогодишњи базар  -

изложба и продаја 

продуката који су израдила 
деца, родитељи и 

васпитачи 

Татић 
Децембар,                  

Нови Сланкамен 

Учешће родитеља у 
хуманитарним 

акцијама 

„Наше мало, њима је 
много“-донирање новца за 

оболелу децу 

Све васпитне групе 
октобар, 

сви објекти 

Учешће родитеља у 

акцијама, 
опремањима,     

донацијама... 

Опремање  радне собе, 
позорнице 

Тадић, Вујичић, Божић, 
Зекић, Момировић 

септембар, 

октобар,               
Инђија, Крчедин,          

Марадик, Бешка 

Учешће родитеља у 

акцијама, 
опремањима,     

донацијама... 

Набавка венецијанера у 

радној соби, мреже за 

комарце 

Петковић-Ћућуз, Вујичић 
септембар, 
октобар, Инђија 

Учешће родитеља у 
опремањима,     

донацијама... 

Опремање просторних 

целина 

Репац-Сурла,Стефановић-

Марковић 

током године, 

Инђија 
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Новогодишњи   
продајни базар 

 

Изложба и продаја украса 

за јелке, икебана... 

ОШ „Јован Поповић“,                       

ОШ „Душан Јерковић“ и 

ОШ „Петар Кочић“ 
  

децембар, 
Инђија 

 

 

Сарадња са природном и друштвеном средином: 

 

ОБЛИК САДРЖАЈ УЧЕСНИК ВРЕМЕ-МЕСТО 

Представа за децу, 
позориште „Театрило”              

Нови Сад 

„Без алата нема ни 

заната“ 
Све васпитне групе 

Октобар, Инђија, 

Бешка, Крчедин, 
Марадик, Чортановци, 

Нови Карловци, Нови 

Сланкамен 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Опера  за децу „Високо 

Ц“     Нови Сад 

„Пчелица Дана“ Све васпитне групе 

Новембар, Инђија, 

Бешка, Крчедин, 

Марадик, Чортановци,            

Нови Карловци, Нови 
Сланкамен 

Представа за децу, 

Драмски студио 
„Театрић” 

Београд 

„Нова година у 
чудној шуми““ 

Све васпитне групе 

Децембар, 

Бешка,Крчедин, 

Марадик, 
Чортановци, Нови 

Карловци,   Нови 

Сланкамен 

Манифестација Дани меда 

ППГ из ОШ „Душан 

Јерковић“, „Петар 

Кочић“ и ,,Јован 

Поповић’’ 

Септембар,  

Инђија 

Посета  

„Мале приче 

великог рата“ 

изложба 
наоружања и 

опреме прве 

бригаде 

Марковић-Стефановић, 

Пејић-Стевановић,           

Лалић, Огњановић,  
Лајбеншпергер -

Марковић, Зинајић-

Козина,                      

Девић –Репац, Тадић 
Петковић-Ћућуз,  

Вујичић 

Октобар, Инђија 

Спортски савез Инђије 
55 атлетске трке 
поводом 

ослобођења Инђије 

Пејић-Стевановић,  

Тадић          
Октобар, Инђија 

ЈП „Комуналац“, Месна 

заједница 

Акција уређења 

дворишта 
Бодрожић Септембар,  Јарковци 

ЈП „Комуналац“ 
Садимо дрво 

генерације 

Марковић-Стефановић, 

Пејић-Стевановић,           

Лалић, Огњановић,  

Лајбеншпергер -
Марковић, Зинајић-

Козина,                      

Девић –Репац, Тадић 
С.Петковић-Ћућуз,  

Вујичић 

Октобар, Инђија 

Гости у групи Дизајнер, доктор Бодрожић Октобар, Јарковци 

Гости у групи 
 

Лекар, професор 
хемије 

Марковић-Стефановић Октобар, Инђија 
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Посета 
Железничкој и 

аутобуској станици 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Момировић,            

Тодорчевић-Ђорђијевић,                  
Петковић-Ћућуз 

Октобар, новембар, 

Инђија, Бешка 

Посета 

Споменика у граду-

Милунки Савић, 

„Барица“ 

Лајбеншпергер -
Марковић 

Октобар, Инђија 

Посета 
Општинском Суду, 

судници 

Лајбеншпергер -

Марковић 
Октобар, Инђија 

Посета 
Црвеном крсту 

Инђија 
Лалић,Девић-Репац Октобар, Инђија 

Посета 

Меморијалној соби 

сликарке Данице 

Јовановић 

Момировић,                   
Тодорчевић-Ђорђијевић 

Октобар, Бешка, 

Посета Библиотеци 

Лајбеншпергер -
Марковић, Пејић-

Стевановић, 

Стефановић-Марковић, 
Девић-Репац, Лалић, 

Зекић 

Октобар,                 

Инђија, Марадик 

Посета 

Црквама-

православној, 
католичкој, 

Девић-Репац 
Октобар, 

Инђија 

Посета 
Фудбалском 

стадиону 

Лајбеншпергер –

Марковић 
Октобар,Инђија,  

Посета 
Туристичкој 
организацији 

Инђије 

Лајбеншпергер –

Марковић   
Октобар,Инђија,  

Посета 
Културном 
центруИнђија 

Лајбеншпергер –
Марковић  

Октобар,Инђија,  

Посета 
Канцеларији Месне 

заједнице 
Зекић 

Октобар, Марадик, 

 

Посета 
Сеоском 
домаћинству 

Татић  
Октобар,                     
Нови Сланкамен 

Посета Продавници Татић  
Октобар,                     

Нови Сланкамен 

Посета 
Вулканизерска и 
аутомеханичарска 

радионица  

Огњановић  
Октобар,Инђија, 

 

Посета 

Културно 

уметничким 

друштвима 

Татић, Драшлер, 
Попадић 

Октобар, новембар,                                                                                                                                                                                                      

Чортановци,                 
Нови Сланкамен, 

Љуково  

Посета 
Дому здравља-

стоматологу 

Зинајић-Козина,                      

Пејић-Стевановић,           
Петковић-Ћућуз, 

Вујичић, Лалић, 

Огњановић   

Октобар, Инђија 

Посета Планетаријуму                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Зинајић-Козина                    Октобар, Инђија 

Посета 
Дому здравља-

Хитној помоћи, 
Огњановић  Новембар, Инђија 

Посета 
Ватрогасној 
станици 

Огњановић Новембар, Инђија 

Посета ЈКП “Комуналац“ Огњановић   Новембар, Инђија 
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Посета  Пијаци 

Пејић-Стевановић, 

Момировић,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Тодорчевић-Ђорђијевић,  
Петковић-Ћућуз,   

Лалић,  Вујичић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Октобар, Бешка, Инђија 

Посета Њиви, парку Петковић-Ћућуз                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Октобар, Инђија 

Посета 
Спортском савезу 
Инђија 

Пејић-Стевановић Октобар, Бешка, Инђија 

Посета 
Теквондо клубу 

“Елит“ 

Репац-Сурла,              

Марковић-Стефановић 
Децембар, Инђија 

Посета Воћњаку Бодрожић Јарковци, октобар 

Посета 

„Јувитана“-

фабрика за прераду 

воћа и поврћа 

Бодрожић Јарковци, октобар 

Посета 
Председнику 
општине Инђија-

Владимиру Гаку 

Лајбеншпергер -

Марковић 
Октобар, Инђија 

Посета 

ТQ центру- 

Новогодишњи 
базар 

Вујичић Децембар, Инђија 

Посета 
Пољопривредном 

газдинству  
Татић, Зекић  

Фебруар, Пчелица, 

фебруар, Бамби, март  

Шетња По парку, селу  Божић,Татић 
Септембар,октобар,                     
Крчедин,                    

Нови Сланкамен 

Дефиле са шеширима „Шеширијада“ Божић Октобар, Крчедин 

Хуманитарна акција-
Црвени крст Инђија 

„Један пакетић , 
пуно љубави“ 

Све васпитне групе Децембар, сви објекти 

 

Сарадња са школом 

ОБЛИК САДРЖАЈ УЧЕСНИК ВРЕМЕ-МЕСТО 

Дан школе 

Присуствовање 

приредби и изложба 
дечијих радова у холу 

школе 

Пејић-Стевановић, , Зинаић- 

Козина,                 Девић-
Репац,Тадић, Лалић, Огњановић, 

Лајбеншпергер-Марковић  

септембар, 

Инђија 

 

Представа за децу 

Присуство на 

приредби ученика 
школе “Од читања се 

расте“ 

Тадић, Марковић-Стефановић,   
Девић-Репац 

октобар, Инђија  

Представа за децу 

Присуство на 

приредби ученика ОШ 

“Јован Поповић“ - 
“Мали принц“ 

Вујичић, Петковић-Ћућуз, Пејић-

Стевановић,  Зинаић- Козина,                 
Девић-Репац, Тадић, Лалић, 

Огњановић, Лајбеншпергер-

Марковић, Марковић-Стефановић 

октобар, Инђија  

Представа за децу 

Присуство на 

Новогодишњој 

приредби ученика 

школе 

Вујичић, Петковић-Ћућуз децембар, Инђија 

Приредба 

поводом прославе 

пројекта 

Присуство прослави 
другог разреда 

Вујичић, Петковић-Ћућуз Новембар, Инђија 

Приредба 
поводом прославе 

пројекта 

Присуство прослави 

ученика првог разреда 
Попадић 

Новембар, 

Љуково 
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Изложба кућних 
љубимаца 

у школском дворишту 

Марковић-Стефановић, Девић-

Херор, Тадић, Вујичић, Петковић-

Ћућуз 

октобар, Инђија  

Спортске 

активности 

Професор физичког 

васпитања 
Марковић-Стефановић октобар, Инђија 

Дани здраве хране 
Дан јабуке у 

школском дворишту 
Вујичић, Петковић-Ћућуз октобар, Инђија 

Гост у групи 
Професор српског 

језика и књижевности 
Марковић-Стефановић октобар, Инђија 

Гост у групи Школски библиотекар Лајбеншпергер-Марковић октобар, Инђија 

Гост у групи 
Педагог школе, 
учитељица 

Зекић 
Новембар, 
Марадик 

Гост у групи 
Наставница биологије 

“Диносаоруси“                                                                                                                
Зекић 

Новембар, 

Марадик 

Гост у групи 
Сликар-креативна 
радионица 

Бодрожић 
Октобар, 
Јарковци 

Јесењи крос Са ученицима школе Зекић 
Октобар                      

Марадик 

Посета 
присуство Сајму 
Науке у холу школе 

Петковић-Ћућуз, Вујичић октобар, Инђија 

Посета Школској библиотеци Татић 
Новембар,           

Нови Сланкамен 

Посета 
Ученицима првог 
разреда 

Татић 
Децембар,   Нови 
Сланкамен 

Посета 
Ученицима другог 

разреда 
Стефановић-Марковић октобар, Инђија 

Посета 
Планетаријума у 
фискултурној сали 

школе 

Зинаић- Козина                 октобар, Инђија 

Посета 

Изложби  дечијих 

радова 2. Разреда-
међунарадна недеља 

планете 

Зинаић- Козина             октобар, Инђија 

Посета 
Просфесор 
географије- 

географске карте 

Ђорђијевић-Тодорчевић,        

Момировић 
октобар, Бешка 

Посета 

Учитељица нам 

представља- 
“Пажљивко“-

учесници у саобраћају 

Ђорђијевић-Тодорчевић,        
Момировић 

октобар, Бешка 

Техничка 

подршка 

Коришћење  

интернета, видео бима 

Ђорђијевић-Тодорчевић,            

Момировић 

Током године, 

Бешка 

Хуманитарна 

акција 

Припрема 

Новогодишњих 

пакетића за социјално 
угрожену децу 

Зекић 
Децембар, 

Марадик 

Новогодишњи 
базар  

 

продајна изложба 
дечијих радова у холу 

школе 

Тадић, Вујичић, Петковић-Ћућуз, 

Стефановић-Марковић,Тадић, 

Попадић 
 

Децембар, 

Инђија, Љуково 

Посета 
Приредба и маскембал 

ученика ОШ 
Бодрожић Јануар, Јарковци  

Гост у групи 
Наставник ликовног 
васпитања 

Зекић Март, Бамби  
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Посета 
Час географије, тема 

„Мађарска“ 
Зекић Март, Марадик 

Посета Школској библиотеци Зекић Март, Марадик  

Приредба 
поводом Дана 

школе 

Учешће са 
кореографијом „Сви 

смо ми исти“ 

Зекић Март, Марадик 

Посета 
Обележавање 
Светског дана 

мочваре 

Петковић- Ћућуз, Вујчић Фебруар, Инђија 

Посета Школски кувар Божић Д. 
Фебруар, 

Крчедин 

Сарадња са 

школом 

коришћење 

фискултурне сале  

Стефановић-Марковић, Зекић, 

Драшлер, Ђорђијевић-Тодорчевић, 
Момировић 

током године, 

Инђија, Марадик, 

Чортановци, 

Бешка 

Сарадња са 

стручном 
службом и 

директорима  

Упис деце у 1. разред Све васпитне групе 

Мај, Инђија, 

Бешка, Крчедин, 

Марадик, 
Чортановци, 

Нови Карловци, 

Нови Сланкамен 

 

4. Извештај о реализацији различитих програма и облика рада  

4.1. Прилагођени Монтесори програм 

  Ове радне 2019/2020 поред мешовите васпитне групе у објекту „Сунце“  која спроводи 

прилагођени Монтесори програм (тзв. Монтесори група), у којој раде васпитачи Ана Кљајић и 

Ивана Калеб Мишковић, још у 14 васпитних група у Установи (8 у Сунцу, 3 у Невену, 1 у 

Маслачку и 2 при  ОШ “Петар Кочић“) васпитачи и медицинске сестре-васпитачи у свој рад уносе 

поједине елементе Монтесори програма, најчешће кроз формирање и опремање Монтесори 

центара у радним собама, израду и уношење појединих Монтесори материјала.          

ОБЈЕКАТ РЕАЛИЗАТОРИ ВАСПИТНА ГРУПА 

1.СУНЦЕ Рончевић-Мандић Старија 

2.СУНЦЕ Вуковић-Божић Млађа 

3.СУНЦЕ Добријевић-Иконић Старија 

4.СУНЦЕ Вученовић-Ђуричић Средња 

5. СУНЦЕ Миљуш-Матић Старија 

6. СУНЦЕ Јовић – Мишић Старија јаслена 

7.СУНЦЕ Сурла-Јајић Мешовита 

8.СУНЦЕ Ајбек-Живковић-Костић Средња 

9.НЕВЕН Никић-Весић Мешовита 
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10.НЕВЕН Жугић-Сурла Старија 

11.НЕВЕН Мрвић-Вукмировић Средња 

12.МАСЛАЧА Војновић - Марјанов Старија 

13.ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ“ Девић-Репац-Сурла ППГ 

14.ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ“ Марковић-Стефановић ППГ 

                                                                                                                                                                                     

 У циљу стручног усавршавања васпитача у Монтесори групама, планиране  су стручне 

посете предшколским установама које такође реализују прилагођени Монтесори програм 

(Београд, Нови Сад, Сремска Митровица, Суботица...) и реализација сарадње са дефектологом и 

Монтесори педагогом Тамаром Ходалић (спољни сарадник). Због епидемије Ковид-19  и увођења 

ванредног стања и прекида рада, ове посете нису реализоване.  

Координатор тима Ивана Калеб Мишковић је презентовала Монтесори активност у оквиру 

пројекта у јасленој групи код Баталов А. и Баквић Ј. у објекту «Маслачак» у Бешки.  

Од априла месеца на нивоу Тима,  реализована је  размена искуства и комуникација између 

васпитача које уводе елементе Монтесори програма  путем вибер групе-он-лајн. Чланови Тима 

су међусобно делилили предлоге и идеје шта од Монтесори активности од куће послати 

родитељима да реализујују са децом, као и едукативне текстове о Монтесори методи. Због 

епидемије Ковид-19 и проглашења ванредног стања, активности које су требале да буду 

реализоване – посете, учешће на скуповима, сарадња са колегиницама из других објеката, биће 

планиране и реализоване у наредној радној години.   

 

4.2. Школица живота  

Објекат „Бубамара“ је отворен 26.02.2020. године, под покровитељством Фондације Новак 

Ђоковић и Општине Инђија, а у овом простору бораве деца мешовите васпитне групе, васпитач 

Ана Сурла и деца која припадају ППП код васпитача Драгане Хемон-Попадић.  

У мешовиту васпитну групу уписано је 20 деце узраста од 3-5,5 година. Током прве две 

недеље рада деца су била у периоду адаптације, која је протекла без већих потешкоћа и уз врло 

кратко пристуство родитеља у групи. Након две радне недеље, због проглашеног вандредног 

стања на нивоу целе Републике, објекат је привремено затворен, а васпитач је оформио вибер 

групу  у којој је од 20 уписане деце било 19 родитеља (1 родитељ нема могућност онлајн 

комуникације-те је васпитач комнуникацију са њима вршио путем СМС-а и позива). Деца, 

васпитач и родитељи су свакодневно комуницирали током овог тромесечног периода, а велика 

већина родитеља су били активни учесници овог процеса. С обзиром на новооформљену 

васпитну групу, првенствено смо се бавили развојем самосталности и бриге о себи и другима, а 

васпитач је родитељима слао линкове, видео записе и различите предлоге активности на ову тему. 

Путем видео позива васпитач је деци причао бајке и приче, а усвојили смо у овом периоду и 

ритуал читања бајки деци пред спавање. Путем вибер групе родитељи су васпитачу слали 

повратне информације свакодневно, постављали питања, започињали теме које их интересују и 

проширивали постојеће.                                                                                                                                                  

Објекат „Бубамара“ поново је отворен 17.06.2020. године уз поштовање свих мера 

превенције и заштите здравља. Током летњег периода присутно је било до 10-оро деце (пола 

групе) а реадаптација није било потребна никоме од присутне деце. У прве две недеље 

реализоване су активности из семинара „Подстицајно окружење“ у којима су деца активно 

учествовала, и започела различите ритуале које су сада део нашег свакодневног живота у вртићу. 
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Такође у овом периоду деца су почела са самопослужењем током оброка, након којег самостално 

склањају, чисте и бришу столове и простор. Током боравка напољу деца су уз помоћ васпитача 

реализовала све жељене активности (цртање, сликање, одмор, читање прича, луткарске 

представе, слушање музике  сл.). Деца у вртић доносе купаће костиме, пешкире, креме за 

сунчање…те су и игре са водом на дворишту део свакодневног живота у објекту „Бубамара“, као 

и шетње и упознавање ресурса локалне средине.                                                                           

Крајем јула пратећи интересовања и игру деце, започет је пројекат „Уређење дворишта“ 

који још увек траје.  С обзиром да је комуникација и сарадња са родитељима стална и отворена, 

у овај пројекат активно су укључени родитељи како деце која тренутно похађају вртић, тако и 

деце која тренутно не долазе-путем вибер групе. На предлог родитеља у овај пројекат укључени 

су и други чланови породице, и локалне заједнице.  

 

4.3. Развијање комуникативних способности на нематерњем језику- енглеском и 

немачком   

Координатор:  Данијела Жугић Ђурић                                                                                                                                                        

 
Усвајање језика се заснивало на искуственом принципу. У раду су се користиле  постојеће 

комуникативне ситуације и симулирале су се такве ситуације у којима су се деца  осећала 

опуштено и мотивисана за учешће у активностима које им се нуде. Искључује се школски облик 

учења, вежбања и испитивања. Песма, покрет и игровне активности су основни елементи 

програма.  
 Програм  су реализовали  васпитачи који су обучени на акредитованим семинарима 

„Развијање и неговање матерњег и нематерњег језика и интеркултуралности код деце у 

Војводини“ и „Комуникација као центар знања страног језика“. У програм су укључена сва деца 

која похађају васпитну групу и он је бесплатан за родитеље. Програм је намењен деци узраста од 

4 године до поласка у школу.   

Већина васпитача са реализацијом програмом су почели у октобру месецу. Програм 

изводе углавном у својим васпитним групама, у просеку два до три  пута недељно, у трајању од 

15 до 20 минута. У зависности од актуелности, узраста, броја деце, интересовања, мотивисаности.   

Програм је реализован у 18 васпитних група и са преко 500 деце, од тога у 2 групе немачки језик, 

а у 16 група енглески језик.   

 Због проглашења ванредног стања и затварања свих васпитно – образовних установа у 

Републици Србији, реализација васпитно – образовног рада премештена је у онлајн окружење 

Васпитачи су путем својих Вибер група слали родитељима предлоге активности на нематерњем 

језику – енглеском и немачком. 

 

 Начин организације остваривања програма: 

 Реализатори Језик 

 

Место/објекат 

 

Васпитна 

група 

Број 

деце 

Време/ 

трајање 

1.  Ивана Калеб 

Мишковић 

немачки 

 

Инђија, Сунце 

 

монтесори 

 

31 2 пута 

недељно, 20 
мин. 

2.  Ана Вивод 

 

енглески 

 

Инђија, Невен 

 

 мешовита 

 

31 

 

2 пута 

недељно, 20 
мин. 

3.  Данијела Жугић 

Ђурић 

енглески 

 

Инђија, Невен 

 

старија 

 

32 2 пута 

недељно, 20 

мин. 
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4.  Драгана Зинаић  

 

енглески 

 

Инђија, ОШ 

„Душан 

Јерковић“ 

припремна 

  

30 2 пута 

недељно, 20 

мин. 

5.  Маја Момировић енглески 

 

Бешка, 

ОШ“Браћа 

Груловић“ 

припремна 

 

22 2 пута 

недељно, 20 

минута 

6.  Ивана Лукић немачки Инђија, Сунце старија 2 30 2 пута 
недељно по 

20 минута  

7.  Наташа 

Лајбеншпергер 

енглески Инђија, Сунце припремна 32 2 пута 

недељно по 
20 минута  

8.  Сандра Зекић енглески Марадик, 

Бамби 

припремна 31 2 пута 

недељно, 20 
минута  

9.  Милица 

Тодорчевић 

енглески Бешка, 

ОШ“Браћа 

Груловић“ 

припремна 

 

25 2 пута 

недељно, 20 

минута  

10.  Радмила Вујичић енглески ОШ“Јован 

Поповић“ 

припремна 

 

24 2 пута 

недељно, 20 

минута 

11.  Наташа Ћућуз енглески ОШ“Јован 
Поповић“ 

припремна 
 

26 2 пута 
недељно, 20 

минута 

12.  Јелена Матић 

Миљуш Драгана 

енглески Инђија, Сунце старија 5 30 2 пута 

недељно, 20 
минута 

13.  Девић Марија енглески Цврчак, 

Крчедин 

ППП 31 2 пута 

недељно, 20 

14.  Сурла Ана енглески Инђија, Сунце мешовита 30 2 пута 
недељно, 20 

15.  Марина Бајић енглески Инђија, Сунце старија 3 30  

16.  Мина А 

Живковић 

енглески Инђија, Сунце средња 3 30 2 пута 

недељно, 20 

17.  Ана Кљајић енглески Инђија, Сунце монтесори 31 2 пута 

недељно, 20 

18.  Јелена Бодрожић енглески Јарковци мешовита 12 2 пута 

недељно, 20 

УКУПНО: 18   ГРУПА                 510  ДЕЦЕ  

 

4.4. Читаоница – причаоница  

Координатор: Бранка Мандић  

Програм је  имао за циљ увођење детета у свет књиге и стимулисање говорно-језичког развоја, 

као и подршку квалитетном родитељству и јачање родитељских компетенција. Програм је 

намењен деци која јесу и која нису обухваћена предшколским програмом, узраста 3 - 5,5 година 

и њиховим родитељима.                                                                                                                                

У циљу повећања обухвата деце програм треба да обухвати и децу која нису уписана у 

Предшколску Установу, мада то није остварено ове радне године. Програм планира и реализује 

сарадник – библиотекар   у сарадњи са васпитачима и стручним сарадницима. 

           Програм је реализован  у:                                                                                                             
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- Љукову („Школица живота“), васпитачи -  Драгана Хемон Попадић, Милка Костецки                                                                                         

- Новом Сланкамен у објекату „Пчелица“ (припремна група и  мешовита група), васпитачи- Ана 

Драженовић Першић, Жаклина Ковач, Мина Ајбек Живковић, Бранислава Татић, Наташа Банић 

Огњановић                                                                                                                                                    

- Новим Карловцима објекат „Сунцокрет“, (мешовите групе и припремна група) васпитачи: 

Љубица Малетић, Наташа Лајбеншпергер                                                                                                                    

-Чортановцима објекат „Ђурђевак“ (припремна група), васпитач Сања Стаменковић, 

библиотекар Бранка Мандић                                                                                                                    

-Крчедину објекат „Цврчак“ (припремна и мешовита група). васпитачи Девић Марија и Тања 

Вученовић.  

          Програм се остварује једном или више пута месечно у трајању од један до два сата. 

Свакодневно по плану рада вас питача у групи. Простори у коме је програм реализован су : радна 

соба (боравак), просторија градске библиотеке или библиотеке у школи, двориште у објекту кад 

то услови дозвољавају. Књиге за децу, сликовнице, (ПУТУЈУЋА БИБЛИОТЕКА), лутке, 

апликације, цд са различитим садржајима намењеним деци, позорница, ликовни материјали.  

 

Реализоване су следеће тематске целине или радионице:                                                                                  

  - Увођење детета у свет књиге, разгледање и читање  књига  и сликовница из путујуће 

библиотеке                                                                                                                                                                

- Приче: „Једном је дечак зевнуо“,  „ Грозон“, „Шта је сазнала бубамара мала“, „Крокодокодил“, 

„Шта све Ана зна“,“Једна веома гладна гусеница“, „Жута кућа“, „Нећу да перемо руке“,  „Е баш 

нећу то да радим“, « Принц нећко» и «Кишни глистац»                                                                                                                                                              

- Бајке: „Принцеза на зрну грашка“, „Црвенкапа“, „Чаробни пасуљ“, „Мачак у чизмама“, 

„Алибаба и 40 разбојника“, „Палчић“,...                                                                                                                                                                       

- Квиз: Прочитали смо, научили смо. Ко се крије у којој бајци 

У време ванредне ситуације колегинице су неговале читалачке навике деце преко вибер 

група и фејзбук станица у својим васпитним групама, са прегршт занимљивих садржаја.  

Остварена је сарадња са :                                                                                                                           

 - Специјалном библиотеком објеката „Сунце“ и „Путујућом библиотеком“ где се књиге по 

потреби васпитача и деце шаљу у друге удаљене објекте. Књиге се задржавају на терену и у 

договору са библиотекаром враћају, тако да смо на тај начин надоместили све што треба да пружи 

библиотека у малим срединама.                                                                                                                                                 

- Градском библиотеком-дечије одељење 

- Школским библиотекама 

Програм се несметано одвијао по плану који смо донели почетком школске године, на 

одржаном састанку где су били присутни сви чланови „Читаонице причаонице“. Због недостатка 

превоза реализацију програма смо спровели помоћу Путујуће библиотеке као библиотечку 

размену међу објектима у селима. Једна група је одабирала књиге у договору са васпитачем на 

терену а по жељама и потребама деце. Други чланови су дочекивали Путујућу библиотеку која 

је остајала по договору у групи онолико колико су деца желела, и кад то услови дозволе 

реализовали програм. Време и трајање су договарали са децом. Прикључивали су се и родитељи 

по позиву васпитача. Овај начин рада се показао добрим али на почетку следеће школске године 

ћемо сагледати све чињенице и радити на још бољој реализацији програма. Циљ који смо 

планирали је углавном остварен јер „КЊИГА ЈЕ ЧУДО“! 

 

 

4.5.  Школица спорта                                                                             

Координатор: Жељка  Мандић                                                                                             
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Програм је намењен деци узраста од 4 до 5,5 година, која не похађају, и деци која похађају  

предшколску установу Програм је бесплатан за родитеље.  

Сврха реализовања програма је социјализација деце, укључивање деце у спортске 

активности и развој моторичких способности, повећање обухвата деце која нису уписана у 

предшколску установу. Циљна група су  деца са листе чекања 2014. и  2015. годиште, понуђено  

је родитељима  да се са децом укључе у програм Школице спорта (47-оро  деце са листе чекања). 

Позиву се одазвало 25-оро  деце. 

Програм су реализовали у објекату „Сунце“, васпитачи: Љубица Радовановић, Рада Бркић, 

Јелена Ђуричић, Милица Иконић, Наташа Ћућуз, Сања Репац, Жељка Мандић, зам. дирекора 

Наташа Банић, библиотекар Бранка Мандић, динамиком један пут недељно у трајању од сат 

времена у објекту „Сунце“ у Инђији за децу која нису обухваћена редовним васпитно-образовним 

програмом. У овом периоду је реализовано пет сусрета и због увођења ванредног стања Школица 

је престала са радом. 

У насељеним местима Марадик, Крчедин и Чортановци такође се реализује програм од 

октобра-новембра месеца. Програм реализују васпитачи, динамиком једанпут недељно у трајању 

од сат времена. За сада су у програм укључена само деца која похађају вртић, али нам је циљ да 

овај програм рада похађају и деца која не похађају вртић.                                             

Реализатори програма у Чортановцима објекат „Ђурђевак“ васпитач Дана Драшлер , у 

Крчедину објекат “Цврчак“ васпитачи Марија Девић и Анђелка Ћосовић, у Марадику објекат 

„Бамби“ васпитач Љиљана Манић  на нивоу објеката. Програм се реализовао у малим објектима 

у току боравка деце у вртићу, у договору са децом и то у прилагођеном простору (адаптиран 

ходник), двориште или фискултурна сала у школи. 

Програм је реализован у објекту „Сунце „ у сали за физичко васпитање као и у дворишту 

вртића када су услови за то били повољни. Опрема: спортски реквизити ( лопте, обричеви, клупе, 

препреке, струњаче, полулопте, чуњеви... у дворишту: справе у дворишту вртића, кошеви, лопте, 

полигон... Школица шпорта је реализована једном недељно ( средом) у трајању од једног  сата у 

послеподневним сатима у објекту „Сунце“. 

Програм се несметано одвијао по плану и програму  који смо донели на првом састанку 

почетком школске године на ком су били присутни  сви  чланови „Школице спорта“. Програм се 

одвијао једном недељно (средом) од 17-18 часова. Вапитачи су реализовали програм док су 

заменица директора Наташа Банић и библиотекар Бранка Мандић водили разговоре са 

родитељима и биле подршка у раду. Програм се заснивао на томе, да  деци која нису уписана у 

вртић пружимо подршку у социјализацији, да их укључимо у спортске активности, здрав живот 

као и да побољшају моторичке способности, развој такмичарског и тимског духа у чему смо у 

потпуности успели. Деца су се без проблема одвајала од родитеља, али било је и родитеља који 

су желели да буду присутни у току активности са децом. Деца су са радошћу долазила на школицу 

спорта. 

Програм је реализован у сали за физичко васпитање са мноштвом  реквизита, који су 

утицали на побољшање мотивације за рад  код деце и васпитача . Када су временски услови 

дозвољавали програм се одвијао и у дворишту вртића. У малим објектима програм се одвијао 

углавном у току боравка деце у вртићу. 

Циљ који смо планирали је у потпуности остварен. Програм је добар, а следеће школске 

године потребно је проширити тим, и планирати сарадњу са спортским радницима (професори 

физичког васпитања, спортски тренери) и спортским институцијама  у општини  (спортска хала, 

тениски терен, фискултурне сале у школама.                                                              
 

4.6. Музичко - ритмичка радионица   

Хор „Сунцукрети“  у објекту «Сунце» који је основан прошле године и ове године је 

наставио  са радом. Хорић броји преко 30 деце из објекта Сунце, узраста од 4 до 5,5 година.                                                                                                                                            
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Хором координира васпитач Гога Александра. Одржано је укупно 7 хорских проба, при чему је 

обрађено више од десетак познатих и непознатих нумера-песама. Акценат је био на развијању 

ритма код деце уз инструменте које су сами направили или донели од куће (звечке, штапићи, 

бубњеви...). Оно на чега сам обратила посебну пажњу ове године јесте ослобађање сценског 

изражаја деце на сцени. Такође, поред сценског наступа и савладавања треме пред излазак на 

сцену, обратила сам пажњу на правилно дисање деце, и савладавање технике дисања, која је 

веома важна у раду са вокалом. Користила сам сложене вокалне технике, намењене њиховом 

узрасту, технике упевавања, испевавања, као и технике „форте-пиано“, гласно-тихо приликом 

извођења музичког дела. Рад са клавиром деци је чинио посебно задовољство, деца су такође 

стекла нова пријатељства на хорским пробама, што је један од главних циљева музичко-сценског 

рада са децом. Пробе су одржаване једном у току недеље. Као и прошле године, школску славу 

Светог Саву обележили смо наступом хора у холу објекта „Сунце“. У извођењу су учествовала и 

млађа група васпиачице Иване Рапић, са песмом „Зека воли купус“. 

Ове радне године је и објекту «Маслачак» основан хорић «Звончићи». Хором 

координира васпитач Баквић Јасмина. У октобру у договору са васпитачима млађе,средње и 

старијих група, формирана је група деце која су заинтересована за певање и која имају музичке 

способности. Хорић  броји 30 чланова деце од 3 до 5 година. Пробе се реализују једанпут недељно 

у трајању од 30 минута. Одржано је укупно 14 хорских проба, при чему је обрађено више од 

десетак познатих и непознатих нумера-песама- “Жута кућа“,“Ала веје,веје снег“,“Деда мраз“, 

“Химна Светом Сави“, „Право пријатељство“,  „Када се роде бебе“. 

У објекту»Маслачак» су такође реализоване музичко-ритмичке радионице од октобра 

месеца, у терминима два до три пута месечно  у трајању од 30 минута у средњој васпитној групи 

Механџић-Бижић, старијим васпитним групама Катић-Тутек и Војновић-Марјанов. Обрађене су 

дечије песме: ,,Јесења песма“-Душко Радовић,,,Кад се мале руке сложе“, „Вртић нам је кућа 

друга“„Ивин денс“„Кишобран за двоје“„Ја сам Медо, а зову ме Брундо“.... 

У објекту «Сунце» музичко ритмичке је реализовала васпитачица Ивана Рапић у својој – 

млађој групи, у Монтесори групи и у ППГ у ОШ «Душан Јерковић» код васпитача Зинаић-

Козина. Поводом Светског дана детета организовала је манифестацију «Музичко стваралаштво 

за децу- Александар Кораћ» где је кроз музичке  и ликовне активности,  изожбени пано 

представила рад и дело композитора А. Кораћа. Изложба је премештена и у просторијама народне 

библиотеке «Др Ђорђе Натошевић». Песма «Љубав је то» је изведена у Културном центру на 

концерту хора «Исон» 04.12.2019. поводом обележавања Светског дана особа са инвалидитетом. 

У објекту «Пчелица» музичке активности се организују од октобра месеца, у терминима 

један пут недељно  у трајању од 30 минута ( у зависности од дечијег интересовања). Обрађене су 

бројалице уз покрет «Лопта»,»Киша и лишће», »Кестен» »Звечка од зрна»,»Звечкица»,»Ежи 

бежи беж». Током ванредног стања пружали смо могућност деци да уживају у песмама и 

бројалицама, звучним причама. Родитељи су слали повратне информације у виду снимака на 

којима деца певају песме предложене, а и песме које су они сами изабрали. 

У објекту »Ђурђевак» музичке активности се организују од октобра месеца, у терминима 

два до три пута месечно  у трајању од 30 минута .Обрађене су фолклорне игре,игре уз дечију 

музику, Макарена, пигвин плес.... 

У мешовитој групи у Љукову  музичке активности се организују од октобра месеца, у 

терминима два  пут недељно  у трајању од 60 минута ( у зависности од дечијег интересовања). 

Обрађена је песма  «Дуње ранке» и музичко сценску игру- коореграфију уз музику из цртаног 

филма «Вајана» са којом су требали да  наступе у марту на манифестацији у Новом Саду «Ала је 

леп овај свет» , али је све било одложено због епидемије Ковид-19. 

 

4.8. Креативне и едукативне еко-радионице   
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У објекту „Сунце“ у оквиру манифестације „Новосадска јесен“ и акције „Стара хартија за 

стабло“ је прикупљено преко 300 кг старе хартије и од Покрета горана добијено 7 садница воћака 

које су посађене у двориште објекта. Такође су се васпитачи придружили акција прикупљања 

књига „Књига за сваког“, где је  прикупљено око 60 књига за децу предшколског узраста  из 

сеоских средина. Реализација је трајала од септембра 2019. до јуна 2020. с тим да током ванредног 

стања многе активности нису реализоване. Усклађивали смо активности са актуелним 

дешавањима , са потребама деце и техничким могућностима за остваривање програма. Радили 

смо континуирано на активностима, поједине активности су трајале краћи период а неке током 

читаве године. 

Реализоване тематске целине или радионице : 

„Стара хартија за стабло“ акција сакупљања старе хартије                                                        

„Новосадска јесен“ учешће на манифестацији                                                                                        

„Добре полице“ акција размене играчака                                                                                                   

„Књига за сваког“ акција сакупљања књига                                                                                              

„Чепом до осмеха“ акција сакупљања чепова                                                                                             

„За чистије и зеленије школе“ присуствовање стручном скупу                                                            

„Свака лименка се рачуна“  сакупљање лименки                                                                                             

„Недеља рециклаже“  активности по групама на тему рециклаже 

Обележавање важних еколошких датума: „Петак без пластичних чаша“ сарадња са Б.Ђаниш, 

набавка кутија за акцију „Чепом до осмеха“, сарадња са забавиштима при школама и са 

објектом  Невен,  пријава на конкурс Еко башта. Током првог полугодишта смо имали 

разноврсне активности. Повезали смо се у оквиру установе а исто и са значајним институцијама 

чиме смо значајно допринели развоју еколошке свести код деце али смо развијали и наше 

компентенције у области екологије. Све активности и контакти ван установе које које нисмо 

остварили у у другом полугодишту реализоваћемо следеће школске године јер је изузетно 

важно за све нас да се унапређујемо у овој области.    

У објекту „Невен“ еколошке радионице су започеле рад од октобра месеца, динамиком 

два до три пута месечно. Реализатори програма-су васпитачи Жугић Данијела и Сурла 

Брилијантина.   Реализоване су радионице: садња дрвета,учествовање у међународним еко-

пројектима, еко патрола, еко-акције-сакупљање старе хартије, чепова, израда музичких 

инструмената, хранилица за птице, израда Новогодишњих украса...                                                                                                                                              

У објекту „Пчелица“ у Новом Сланкамену, еколошке радионице су започеле рад од 

октобра месеца, динамиком једанпут  недељно по сат времена. Деца су се упознала са појмом 

„Екологија“, формиране су  еко патроле.  Од јесењих плодова и лишћа су правили кућицу за јежа, 

јесење слике, животиње, огрлице...Од семења су израдили разне слике, у децембру су израђивали 

еко-звездице и еко- јелку. Деци су васпитачи  читали разне еколошке приче, песме. Сакупљали 

су стару хартију, картон.. 

У објекту „Цврчак“ у Крчедину, еколошке радионице су започеле рад од октобра месеца, 

динамиком једанпут или два пута месечно. Реализатори програма су васпитачи Девић Марија, 

Ћосовић Анђелка и Божић Дејана.  Реализоване су радионице: израда-декорација шешира и 

фигурица од јесењених плодова, еко патрола, израда дворца од картона, израда Новогодишњих 

украса, израда саобраћајних средстава....                              

Припремне групе при ОШ “Петар Кочић“у Инђији. Реализатори програма-васпитачи 

Стефановић Сања, Марковић Снежана, Репац Сања и Тадић Смиљка. Еколошке радионице су 

започеле рад од новембра месеца, динамиком  два пута  месечно, до увођења ванредног стања. 
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Реализоване су радионице: израда бројева од природног материјала, еко патрола, израда 

превозних средстава од кутија и чепова, Новогодишње честитке....    

Припремне групе при ОШ “Јован Поповић“ у Инђији. Реализатори програма-васпитачи 

Петковић Бранкица,Ћућуз Наташа и Вујичић Радмила. Еколошке радионице су започеле рад од 

новембра месеца, динамиком  два пута  месечно, до увођења ванредног стања.                          

Реализоване су радионице: израда слика од зрневља,еко патрола,израда превозних средстава од 

кутија и чепова, Новогодишње честитке, Дрво генерације, здрава храна-посета пијаци....                                                                                                                                                                                                                                    

Припремне групе при ОШ “Браћа Груловић“ у Бешки. Реализатори програма-васпитачи  

Веснa Ђорђијевић, Маја Момировић и Милица Тодорчевић. Реализоване су радионице:                                                                                                                    

Буђење еколошке свести код деце, Ми и природа заједно дишемо, Стварамо слике од природног 

материјала, Музички инструменти од природног материјала, Бундева...њени дарови нама, 

Трагови од јесењег воћа и поврћа...       

                                                                                                                                                                                                      
ОБЈЕКАТ РЕАЛИЗАТОРИ ВАСПИТНА ГРУПА 

СУНЦЕ Ана Кљајић (координатор) на нивоу објекта 

НЕВЕН Сурла-Жугић Ђурић старија 

БАМБИ Манић-Зекић,Ђокић на нивоу објекта 

ПЧЕЛИЦА Татић, Пујин-Першић, на нивоу објекта 

ЦВРЧАК Девић М.-Ћосовић А.-Божић на нивоу објекта 

ОШ“БРАЋА ГРУЛОВИЋ“ Тодорчевић-Ђорђијевић, 

Момировић 

на нивоу објекта 

ОШ “ЈОВАН ПОПОВИЋ“ Петковић-Ћућуз,Вујичић, ППГ 

ОШ“ПЕТАР КОЧИЋ“ Марковић-Стефановић-

Тадић,Репац-Сурла Ана, 

на нивоу објекта 

4.9. Фолклор- традиција 

 Фолклор – традиција има за циљ упознавање деце са традиционалним играма и народним 

обичајима, као и припрему јавних наступа са децом.   

У октобру у договору са васпитачима средњих и старијих група, формирана је група деце 

која је заинтересована за игру и песму.Секција је бројала  55 чланова деце од 4 до 5 година. Пробе 

су реализоване  једанпут недељно у трајању од 20-25  минута. Деца су певала, играла, полако се 

упознавала са традицијом и обичајима. Учила су  да ускладе покрет уз музику, правилно држање 

тела и развијала се кооперативност међу децом. Планирано је да у другом полугодишту 

учествујемо у Установи поводом Светског дана породице али због епидемије и ванредног стања 

планиране активности нису реализоване. 

 
ОБЈЕКАТ РЕАЛИЗАТОРИ ВАСПИТНА ГРУПА 

СУНЦЕ Бајић, Калеб-Мишковић, 
Иконић 

на нивоу објекта  

 

4.10.  Ликовна радионица 
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Ликовне радионице су ове године реализоване  у оквиру Тима за даровите – чланови Тима  

на нивоу Установе.  У објекту «Сунце» радионице су почеле са радом у децембру.                                                                                           

У овјекту »Пчелица»  радионице су реализоване од  октобра месеца , један пут недељно у трајању 

од 30 до 60  минута. Коришћене су следеће технике- сликање, отискивање, пластично обликовање 

папира,елементи примењене уметности.  

ОБЈЕКАТ РЕАЛИЗАТОРИ ВАСПИТНА ГРУПА 

СУНЦЕ Ивана Калеб,Ана Сурла, Миљуш Драгана,  На нивоу Установе, чланови 

Тима за даровите, 

ПЧЕЛИЦА Пујин-Першић На нивоу објекта 

 

5. Извештај о реализацији програма заштите деце од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

Већина активности које су планиране програмом су реализоване. Поједине активности 

нису реализоване, или су реализоване у измењеном облику услед прекида редовног рада 

предшколске установе у периоду од 15.03.2020. до 11.05.2020.   

 У свим васпитним групама родитељи су упознати са Посебним протоколом о заштити деце 

од насиља и са Програмом заштите деце од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања у предшколској установи. 

 Родитељи су информисани о постојању тима за заштиту деце у предшколској установи и 

о томе ко су његови чланови, путем родитељских састанака и и огласних табли за родитеље у 

свим објектима установе. 

 На паноима за родитеље испред боравака васпитачи су постављали садржаје који се 

односе на права деце и заштиту деце од насиља, углавном у току Дечије недеље. Највише су били 

заступљени текстови о правима деце, дечији искази и цртежи на тему дечијих права, продукти 

настали у радионицама са родитељима, текстови са препорукама за васпитање деце без насиља, 

делови из Посебног протокола, текстови из програма „Безбедно дете“.  

 Радионице са децом и родитељима из програма „Безбедно дете“ које су планиране за 

реализацију у припремним групама нису реализоване ни у једној припремној групи. Радионице 

са децом су реализовали васпитачи Пујин и Першић у Новом Сланкамену и Војновић и 

Маријанов у Бешки са старијом групом деце.   

 Већина васпитача у припремним и старијим групама, као и у неким средњим и мешовитим 

групама, примењује садржаје неког од програма за подстицање самопоштовања и социо-

емоционалних компетенција деце:„Развој самопоштовања путем кооперативне комуникације“, 

„Језик жирафе – програм ненасилне комуникације“, „Чувари осмеха“ и „Од осећања до сазнања“. 

У појединим васпитним групама су се ови програми спроводили континуирано током године, 

или полугодишта, динамиком једном месечно до једном недељно, али је већина васпитача 

примењивала по потреби издвојене садржаје из неког од ових програма и интегрисала их са 

месечном темом рада или ситуационо.   

 Већина васпитача и медицинских сестара је у првом полугодишту одржала бар једну 

радионицу са децом и родитељима (везано за пројекат које се реализује у групи, за опремање 

средине за учење у складу са новим Основама програма и поводом Нове Године) и омогућила 

родитељима да учествују у активностима васпитне групе. У септембру месецу родитељи деце 

која су први пут почела да похађају предшколску установу учествовали су у програму адаптације 

и боравили заједно са децом у вртићу. По први пут ове године реализоване су у августу радионице 

са родитељима и новоуписаном децом у оквиру програма транзиције деце и породице у вртић.   
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Спортско-рекреативне активности са родитељима и децом реализовали су васпитачи у две 

васпитне групе у објекту „Пчелица“, а дружење деце и родитеља уз играње друштвених игара 

васпитачи у старијој групи објекта „Невен“ и мешовитој групи целодневног боравка у објекту 

„Сунцокрет“. У припремној групи у Љукову је реализовано дружење са родитељима на тему 

„Игре – некад и сад“ а у Новим Карловцима „Имам право да се играм“. У четири припремне групе 

(ОШ „Д.Ј.“, ОШ „П.К.“ и Нови Сланкамен) родитељ – отац детета- је гостовао у групи и одржао 

спортску активност за групу деце. Осим тога, реализована су у више васпитних група тематска 

дружења са родитељима током рада на групном пројекту или прославе завршетка пројекта.  

У другом полугодишту је одржан мали број родитељских састанака и дружења са 

родитељима због епидемије вируса корона и прекида редовног рада предшколских установа од 

15.03.2020.   

 ПУ „Бошко Буха“ се у новембру месецу прикључила учешћу на Фестивалу права детета у 

Војводини који је реализован у част обележавања 30 година од усвајања Конвенције о правима 

детета. Образовне установе на територији Војводине имале су задатак да самостално осмисле 

програм активности са темом „Квалитетно образовање за сву децу“ , а чији је циљ усмерен ка 

афирмацији поштовања општих принципа и остваривању циљева образовања и васпитања, 

промовисањем примера добре праксе.  

 У току новембра месеца у средњим, старијим и мешовитим групама  реализоване су 

активности са децом на тему „Права детета у бајкама за децу“ , а у припремним групама 

радионице на тему „Толеранција – уважавање различитости“ . Продукти ових активности 

(цртежи и искази деце) били су изложени у холовима објеката. У објекту „Сунце“ су 19.11. и 

20.11.2019. у послеподневним часовима одржана два предавања за васпитаче и родитеље на 

којима је присуствовао велики број васпитача и медицинских сестара из целе установе и мањи 

број родитеља. Предавања су одржана на тему: „Квалитетно образовање за сву децу - инклузивно 

образовање у  контексту права детета“ (19.11.) и „Дискриминација у васпитно-образовним 

установама“ (20.11.).  

За време трајања ванредног стања и прекида редовног рада предшколске установе услед 

епидемије ковид вируса један од приоритетних задатака предшколске установе био је да путем 

онлајн комуникације пружи подршку породицама да обезбеде услове за нормално 

функционисање, учење и развој деце. Активности предшколске установе биле су усмерене на 

пружање подршке породицама да обезбеде повољну психолошку климу и подржавајуће односе, 

као и да организују подстицајну средину и услове за добробит, игру и учење деце. Васпитачи су 

родитељима слали предлоге за заједничко учешће деце и одраслих у различитим животно-

практичним активностима и игри, као и препоруке родитељима о томе како комуницирати са 

дететом и подржати га у кризним ситуацијама, како организовати време у условима кућне 

изолације, како заштити дете од опасности на интернету и слично. Светски дан пордодице 15. мај 

обележен је такође онлајн, путем разноврсних активности, као што су: цртање, вајање и 

моделовање породице или пордичног дома од различитих материјала, цртање породичног грба, 

прикупљање исказа деце о томе шта воле код своје породице, писање кратких прича о породици, 

цртање породичног стабла, кооперативне игре деце и родитеља и слично.  
 

6. 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. 

Инклузивни програм има за циљ да подстиче и  унапреди развој и интегрисаност  деце са 

сметњама у развоју и из маргинализованих и осетљивих друштвених група у групу вршњака без 

развојних тешкоћа, као и да им обезбеди једнако право на образовање и васпитање без 

дискриминације и издвајања деце. 
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 У складу са циљевима програма формирана је мрежа инклузивних група у које су 

укључена деца са сметњама у развоју (25 васпитна група, 32 детета) и томови 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 стварању пријатне атмосфере и унклузивним групама  

и подстицању сарадње  и комуникације међу децом, као и остваривању 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. 

 

 

                                                 МРЕЖА ИНКЛУЗИВНИХ ГРУПА 

               МЕСТО              ГРУПА            БРОЈ ДЕЦЕ 

 О.Ш. „П.Кочић“ Инђија Припремна,целодневна 1 

О.Ш. „П.Кочић“ Инђија Припремна целодневна 1 

О.Ш. „Д.Јерковић“ Инђија Припремна,целодневна 1 

О.Ш. „Ј.Поповић“ Инђија Припремна, полудневна 2 

О.Ш. „Ј.Поповић“ Инђија Припремна ,целодневна  1 

О.Ш. „Б.Груловић“ Бешка Припремна,целодневна 1 

Објекат “Сунце“ Инђија Старија група целодневна 1 

Објекат „Сунце“ Инђија Средња група целодневни 1 

Објекат „Сунце“ Инђиуја Средња група целодневна 2 

Објекат „Сунце“ Инђија Млађа група целодневни 1 

Објекат „Сунце“ Инђија Млађа група целодневна 1 

 Објекат „Сунце“ Инђија Средња група целодневна 1 

Објекат „Сунце“ Инђија Старија група целодневна 1 

Објекат „Сунце“ Инђија Средња група целодневна 2 

Објекат „Сунце“ Инђија Старија група целодневна 1 

Објекат „Сунце“ Инђија Старија група целодневна 1 

Објекат „Сунце“ Инђија Монтесори група 1 

Објекат „Сунце“ Инђија Јаслице  1 

Објекат „Сунцокрет“ Нови 

Карловци 

Старија група 1 

Објекат „Невен“ Инђија Средња група целодневна 2 

Објекат „Невен“ Инђија Мешовита група 1  

Објекат „Невен“ Инђија Млађа  група целодневна 2 

Објекат „Маслачак“ Бешка Средња група 1 

Објекат „Цврчак“ Крчедин Мешовита група 3 

Објекат „Бамби“ Марадик Мешовита група 1 

Укупно група 25 32 

 

7. Извештај о реализацији основа програма превентивне здравстевене 

заштите   
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 Превентивна здравствена заштита деце предшколског узраста која се остварује у 

П.У.“Б.Буха“ базира се на основу Закона о основама система образовања и 

васпитања,Правилнику о превентивно-здравственој заштити и Упутство за спровођење 

превентивне-здравствене заштите донето од стране Министарства здравља РС. План  и програм 

рада Превентивне здравствене заштите остварују сарадници за негу  превентивну здравствену 

заштиту  Милица Сушић, Светлана Бокић,Снежана Баша и Марија Поповић. 

 

          ОБЛИК                   САДРЖАЈ     НОСИОЦ ВРЕМЕ, МЕСТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствено-

васпитни рад са 

децом 

 

 

- 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 

- Значај хигијене код сузбијања 
Корона вируса 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Сарад.за негу 
и ПЗЗ 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Сарадници за 

негу и ПЗЗ 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Током године, сви 
објекти и групе 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Март.април,мај ,јун 

све групе деце и 

запослени у ПУ 

 

Указивање прве 

помоћи 

 

- Пружање прве помоћи деци и 
запосленима приликом промене 

здравственог стања или повређивања 

 

 

Сарад.за негу 
и ПЗЗ 

 

 

Током године 

Праћење 

здравствено-

хигијенског стања 

деце 

- Преглед хигијенског стања код деце. 

- Дневна контрола здравственог стања 

 

Сарадник за 

негу и ПЗЗ 

Дневно,недељно 

током године 
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Здравствена нега и 

исхрана деце 

- Праћење и унапређење здравствене 

неге и хигијене 

- Праћење исхране деце по групама 

Сарадник за 

негу и ПЗЗ 

Дневно,недељно 

током године 

 

 

 

 

 

Стручно 

усавршавање 

 

 

 

 

 
 

ОБЛАСТ  ПРЕВЕНТИВЕ 

- „ЈЕДАНАЕСТА СТРУЧНА 
КОНФЕРЕНЦИЈА“  ЈАЧАЊЕ 

КАПАЦИТЕТА ЗА 

ПРЕПОЗНАВАЊЕ И РАНУ 

ИНТЕРВЕНЦИЈУ КОД ДЕЦЕ СА 
ПОТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ 

- Национални конгрес XXIII стручних 

сусрета у области превентивне 
здравствене заштите 

- Активи медицинских сестри Срема 

- Актив медицинских сестара П.У. 
„Бошко Буха“ 

 

 
Марија 

Поповић 

Сарадник за 

негу и ПЗЗ 
 

 

Сарадник за 
негу и ПЗЗ 

Поповић М. 

 
Сарадници за 

негу и ПЗЗ 

 

 

 
 

Новембар – Вршац 

 

 
 

Јун-Вршац 

 
 

Четири пута 

током године 
 

 

 

 

САРАДЊА СА: 

 

 

 

 

Васпитачима и 

медицинским 

сестрама – 

васпитачима 

 

 

 

- 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),Дом здравља 

пијацу,парк,железничку 

станицу,ватрогасну станицу  и др. 

- рад у васпитним групама на замени 
васпитача и сестри-васпитача 

Сарад.за негу 

и ПЗЗ 

 
 

 

Сарад.за негу 
и ПЗЗ  

 

 

 
Сара.за негу и 

ПЗЗ 

 

 

Током године 

 
 

 

 
 

 

 

Током године 
 

 

САРАДЊА СА: 

 

Свим запосленима  

у ПУ 

 

- Инструкције и обавештења за све 

запослене у вези са поступањем за 
време COVID-19 

 

 

Сарадници за 

негу и ПЗЗ 

 

Март,април,мај,јун... 

САРАДЊА СА: 

 

Савезом 

медицинских сестри 

предшколских 

уастанова Србије 

- Активно учешће у раду управног 

одбора СМСПУС  

СМСПУС као и на свим  

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 
 

  

 

Током године 
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САРАДЊА СА: 

Сарадником за 

здравствену заштиту 

, безбедност и 

здравље на раду 

- интерна контрола хигијенско – 

епидемиолошког стања Установе 

- контрола вођења листа за праћење 
хигијенско-епидемиолошког стања 

Установе 

- увођење и спровођење новог 

правилника о начину пружања прве 
помоћи,врсти средстава и опреме који 

морају бити обезбеђени на радном 

месту... 
- едукације - предавање увођење у 

хасап си. 

- организација дежурства за време 
ванредног стања  

 

 

 
 

Сарад.за негу и 

ПЗЗ 

 

 

 

 
 

Током године 

 

САРАДЊА СА: 

Родитељима 

 

- општи и индивидуални родитељски 

састанци 

- индивидуални разговори са 
родитељима о дечијем здрављу и 

хигијени 

 

Сарад.за негу и 

ПЗЗ 
 

 

Током године 

 
САРАДЊА СА: 

 

Апотеком 

 

- набавка и расподела санитетског 

материјала по објектима 
- вођење приручних апотека по 

објектима. 

Сарад.за негу и 

ПЗЗ 

Поповић М. 
 

Сарад.за негу и 

ПЗЗ 

 

Септембар 

 

 
 

 

Током године 

Домом здравља 

„М.М.Павловић“ 

Превентивни системацки прегледи 

деце од стране : - стоматолога 

                 - офтамолога 
                  - физијатра 

- консултације и размена искуства са 

педијатриском службом 

 

  

Сарад.за негу и 
ПЗЗ  

 

 

Током године  

 

Библиотеком 

 
- коришћење стручне литературе 

 

 
Сарад.за негу  и 

ПЗЗ 

 
Током године 

Предшколским 

установама 

изКраљева,Крагујев

ца,Ирига,Ст.Пазове,

Руме 

Бановаца,Пећинци  

и др. 

 

- стручне консултације 
- размена искустава 

Сарад.за негу  и 

ПЗЗ 
Поповић М. 

 

Током године 

Удружење 

здравствених 

радника Војводине 

 

 - стручно усавршавање 

- размена искустава 

 

Сарад.за негу и 

ПЗЗ 
 

 

Током године 

Комора здравствених 

радника Војводине 

- праћење континуиране едукације 

и праћење бодова у лиценцној години 

Сарадник за 

негу и ПЗЗ 

Поповић М. 

 

Током године 
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Учешће у раду 

васпитно-базовног 

већа Установе 

 

- разне теме и садржаји 

Сарад.за негу и 

ПЗЗ  

 
 

 

Током године 

Учешће у раду 

управног одбора 

Установе 

 

- разни садржаји 

Сарад.за негу и 

ПЗЗ 

, Поповић М. 

 

Током године 

 

 

Рад за време 

ванредне ситуације- 

проглашене  због 

епидемије Корона 

вирусoм 

- Организација(дежурство) рада у 

установи и од куће за време 

ванредног стања - епидемије Корона 

вирусом 
- Рад у установи обухватао је 

спровођење мера прописаних од 

стране кризног штаба,МПНТР и 
МЗРС 

- Рад од куће обухватао је обраду 

здравствених тема које су  пласиране 

деци и родитељима преко  
електронских медија 

Електронски упис нове деце за 

2020./2021.школску годину 

Сарадник за 

негу и ПЗЗ 

Поповић М. 

 
Сарадници за 

негу и ПЗЗ 

Поповић М., 
Баша С 

 

 

 
Поповић М.. 

 

 

 

Март,април 
 

 

 
 

 

1.април-15.мај 

 

 

 

 

Тим за превентивну  

здравствену заштиту 

 

- 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 
- Организација рад за време 

епидемије Корона вирусом 

 
- Давање предлога за отклањање 

уочених недостатака везаних за 

здравствено епидемиолошко стање у 

Установи 
 

 

 

 

 
 

 

 
Кординатор 

тима и остали 

чланови  

 

 

Септембар 

 
 

 

 
 

Током године 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Вођење 

документације 

-  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 

 

 

 
 

 

 
 

Сарадници за 

негу и ПЗЗ 

 

 

 
 

 

 
 

Током године 
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-  листу потрошног санитетског  

материјала 

-  листе пружања прве помоћи деци и 
запосленима у установи 

-  евиденција  хигијенског стања у 

установи 

- годишњи план рада 
- годишњи извештај рад 

 

III ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 

 Стручно усавршавање је у функцији унапређивања непосредне васпитно-образовне 

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 2019/2020.години планирала и 

реализовала значајан број акредитованих семинара, стручних скупова, конференција и осталих 

видова стручног усавршавања. 

Према Правилнику о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, 

васпитача, и стручних сарадника ("Службeни глaсник РС", бр. 81/17 и 48/18) протекле школске 

године активности стручном усавршавања одвијале су се путем непосредног присуства 

одређеног броја запослених на семинарима, као и стручним скуповима, конференцијама, 

активима, и др, али и електронским путем , посебно у време проглашења ванредног стања због 

епидемије вируса Covid 19, када је било забрањено окупљање у затвореном и отвореном 

простору. 

Иако је Годишњим планом за 2019/2020.годину планиран одређен број семинара из 

Каталога стручног усавршавања запослених , због проглашења ванредног стања у марту 

2020.године, установа није била у могућности да реализује план у потпуности. 

Реализовани облици професионалног развоја запослених ,приказани су табеларно: 
 

Р.б. 

 

Организатор 

одржавања 

стручног 

усавршавања 

Предавач Садржај ,програм, циљ Учесници Датум 

Место 

1. Пертинијеви 

дани 2019. 

Сандра 

Бацковић,ЗУОВ, 

Маријана Попов, 

дир.ПУ Н.Сад 

представници 

фондације 

Н.Ђоковић 

27.Међународни стручни 

скуп ''Пертинијеви дани 

дидактике 2019. 

(Презентација најновијих 

едукативно-дидактичких 

материјала,опреме,трендо

ва,програма и теорија) 

Директор,Ј.Кресоја 

Пом.директора 

Н.Банић 

Библиотекар 

Б.Мандић 

Васпитач М.Печиљ 

СЦ 

Ковилово, 

Београд 

04.09.2019. 

2. Балкански 

савез 

удружења 

васпитача 

 Научно-стручна 

конференција са 

темом''Васпитање игром 

и покретом кроз 

свакодневни живот 

детета'' 

И.Калеб 

Мишковић, 

А.Кљајић, 

М.Тодорчевић 

Палић, 

12.-

15.09.2019. 
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3. Министарство 

просвете,науке 

и технолошког 

развоја 

Младен 

Шарчевић, 

Виктор Недовић, 

Конференција ''Велики 

људи од малих ногу'' 

Ј.Кресоја,директор 

Н.А.Ђилас,психоло

г 

С.Прелић,логопед, 

Д.Миљуш,васпитач 

Београд, 

20.09.2019. 

4. Публик актив-

д.о.о. 

Хана 

Хукић,Драган 

Цвијић,Милица 

Малетић,Далибо

рка Срећков и 

Милош Јовић 

 

Семинар ''Златиборски 

дани јавних набавки'' 

Ј.Кресоја,директор 

С.Поповић,сл.за 

јавне набавке 

Златибор 

23.-

26.09.2019. 

5. 

 

 

 

 

Образовни 

информатор 

 Семинар XXI Сусрети 

установа,                          

Области :                                          

-финансијско пословање,                  

-Нови закон о јавним 

набавкама,                                                

-имовинско-правни 

односи             -едукације 

запослених у просвети,                              

-ефикасно пословање у 

области 

културе,социјалне 

заштите,здравства 

Учесници. 

Биљана 

Вранић,шеф 

рачуноводства 

Весна Ковачевић-

секретар 

Златибор, 

1.-4.10.2019. 

6. Савез 

удружења 

медицинских 

сестара 

предшколских 

установа 

Србије 

Тема:''Разумевањ

е,преиспитивање 

и грађење 

културе 

јаслица/вртића у 

развијању 

реалног 

програма'' 

Стручна конференција 

медицинских сестара 

предшколских установа 

Србије 

Г.Јовић,В.Мишић,И

.К.Мишковић, 

А.Баталов,Ј.Узелац 

Сокобања, 

3.- 

6.10.2019. 

7. Удружење 

стручних 

сарадника и 

сарадника 

предшколских 

установа 

Србије 

Тема:''Вртић као 

место 

заједничког 

живљења-

развијање 

рефлексивне 

праксе и 

квалитетног 

реалног 

програма кроз 

промену културе 

и структуре 

вртића'' 

Стручни сусрети 

стручних сарадника  и 

сарадника предшколских 

установа Србије 

Н.А.Ђилас,С.Прели

ћ,Б.Мандић 

Врњачка 

Бања, 

31.10.-

3.11.2019. 
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8. Центар за 

неформално 

образовање 

''Други корак'' 

 Конференција''Зашто су 

бајке важне за децу'' 

Излагачи:Д.Миљуш

,А.Сурла,Д.Ж.Ђури

ћ,Б.Сурла,Т:Вучено

вић,Ј.Ђуричић 

Учесници:Н.А.Ђил

ас,С.Прелић,Ј.Узела

ц 

Нови Сад, 

12.10.2019. 

9. Савез 

удружења 

васпитача 

Србије 

 

 

 Стручна конференција за 

васпитаче ''Изазови у 

грађењу културе вртића 

као места заједничког 

живљења'' 

''Један дан у вртићу'' 

Учесници 

:Ј.Кресоја,директор 

Н,Банић,пом.директ

ора 

Васпитачи:Д.Зинаи

ћ,С.Радивојевић, 

Н.Лајбеншпергер, 

И.Рончевић 

Тара, 

5.-8.12.2019. 

10. Монтесори 

друштво 

Србије 

Ержебет 

Бедросиан,спец.

предшколске 

педаг. 

Дајана 

Шимић,Монтесо

ри васпитач-

инструктор 

 

Основни базични курс 

Монтесори програма – 

1.део 

Вера 

Никић,Радослава 

Војновић-васпитачи 

Београд, 

24.-

27.10.2019. 

11. Влада 

Републике 

Србије,Тим за 

социјално 

укључивање и 

смањење 

сиромаштва 

Национални 

семинар за 

Србију у оквиру 

пројекта''Подрш

ка унапређењу 

социјалног 

укључивања у 

Србији 

Семинар''Изградња 

капацитета образовних 

институција у Републици 

Србији за писање 

пројеката и коришћење 

потенцијалних извора 

финансирања за 

унапређење 

квалитета,праведности и 

ефикасности рада'' 

Ј.Кресоја, 

Н.А.Ђилас, 

Д.Миљуш,Д.Ж.Ђур

ић,Г.Јовић 

Београд, 

19.и 

20.10.2019. 

12. Савез 

удружења 

здравствених 

радника Србије 

Национални 

курс 

1.категорије 

Стручна конференција 

друштва санитарних 

инжењера и техничара 

Србије 

Бранка Ђаниш 

Максић,сарадник за 

безбедност и 

здравље на раду 

Палић, 

27.и 

28.09.2019. 

13. Удружење 

стручних 

сарадника и 

сарадника 

предшколских 

установа 

Србије 

 Стручни скуп''Основе 

програма предшколског 

васпитања и образовања'' 

Ј.Узелац-педагог 

Н.А.Ђилас-

психолог С.Прелић-

логопед 

Д.Зинаић,С.Радивој

евић,М.Печиљ,В.М

ишић и Н.Банић 

Нови Сад, 

25.09.2019. 
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14. Балкански 

савет за 

одрживи развој 

и едукацију 

 Програм ''Шифарник 

занимања и рад на 

порталу CROSO ’’ 

Мирјана 

Вукобратовић,посл

овни секретар 

Београд, 

27.09.2019. 

15. 

 

 

Покрет горана 

Новог Сада 

 

 

 Стручни скуп ''Предности 

и изазови пројектне 

наставе у образовању за 

одрживи развој'' 

Учесници: 

С.Радивојевић, 

А.Сурла,                

А.Кљајић 

Нови Сад, 

24.10.2019. 

 

16. Савез 

удружења 

медицинских 

сестара 

предшколских 

установа 

Србије 

 Семинар''Рано 

препознавање поремећаја 

говора и социо-

емоционалног развоја 

деце у јаслама и вртићима 

и практични приступи у 

раду'' 

Учествовале све 

медицинске сестре 

васпитачи,стручни 

сарадник логопед 

С.Прелић 

Инђија,ПУ 

''Бошко 

Буха'' 

26.10.2019. 

17. Филозофски 

факултет 

Н.Сад,Одсек за 

психологију 

Осми скуп 

''Савремени 

трендови у 

психологији'' 

Међународна 

конференција ''Савремени 

трендови у психологији'' 

Неда Аврамов 

Ђилас,психолог 

Нови Сад, 

24.-

26.10.2019. 

18. Влада 

Републике 

Србије 

 

 

 Конференција''Tрансдисц

иплинарни и на породицу 

усмерен пробни модел 

интерсекторског система 

ране интервенције у 

Србији'' 

Снежана 

Прелић,логопед 

Београд, 

11.10.2019. 

19. Удружење 

васпитача 

Војводине 

 Трибина ''Јачање 

дигиталних компетенција 

васпитача 

Васпитачи: Ана 

Вивод,Милка 

Костецки,Жељка 

Бођа и Светлана 

Девић,Б.Петковић 

Нови Сад, 

23.10.2019. 

20. 

 

 

Савез 

удружења 

здравствених 

радника РС 

 Национални Конгрес 

здр.радника Србије 

1.категорије ''Сарадња као 

избор'' 

Аутор рада 

:Б.Ђаниш 

Максић(стр.рад''Уп

рављање 

документацијом 

HACCP система) 

Златибор, 

23.-

27.10.2019. 

21. Центар за 

социјални рад 

Дунав 

 Округли сто''Сарадња 

институција у спречавању 

насиља у породици'' 

Јелена 

Кресоја,директор 

Светлана 

Девић,васпитач 

Инђија, 

23.10.2019. 

22. Удружење 

васпитача 

Војводине 

 Трибина''Концепти које је 

важно да разумемо'' 

Снежана 

Прелић,логопед 

Снежана 

Марковић,васпитач 

Рума, 

25.10.2019. 

23. ПУ ''Бошко 

Буха''Инђија 

 Семинар''Компас за 

учење'' 

Учесници: 58 

васпитача,мед.сеста

ра и стр.сарадника 

Инђија, 

16.11.2019. 
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24. ПУ''Бошко 

Буха''Инђија 

 Семинар''Приступи у 

прилагођавању садржаја 

деци са сметњама у 

развоју-активности по 

мери детета'' 

Учесници :30 

васпитача,мед.сеста

ра и стр.сарадника 

Инђија, 

30.11.и 

1.12.2019. 

25. 

 

Удружење 

нутрициониста

-дијететичара 

ПУ Србије 

 Стр.конференција 

''Стандарди и квалитет 

исхране деце у 

предшколским 

установама'' 

Тајана Граовац, 

нутрициониста 

Младеновац

, 

15.11.2019. 

26 

 

 

Савез 

удружења 

медицинских 

сестара 

предшколских 

установа 

 Стручни сусрети-

окружни ''Улога 

медицинске сестре 

васпитача у подстицању 

учења и развоја детета 

кроз заједничко учешће 

деце и одраслих 

Гордана 

Јовић,Весна Мишић 

и Ивана 

Раштегорац 

Чачак, 

13.и 

14.12.2019. 

27. 

 

 

Удружење 

наставника 

''Дуга'' 

 

 Обука ''Интеркултурално 

образовање као 

инструмент јачања 

социјалне кохезије у 

школској средини: 

приступи , методе, 

технике'' 

Учесници: 

Д.Ж.Ђурић, 

Д.Миљуш 

Београд, 

22.12.2019. 

28. 

 

 

Фондација 

Темпус 

 Еразмус + информативни 

дан 

Учесници: Ј.Кресоја 

Н.А.Ђилас,Г.Јовић, 

Д.Миљуш,, 

Д.Ж.Ђурић 

Нови Сад, 

13.11.2019. 

29. 

 

Фондација 

Темпус 

 Радионица за писање КА1 

пројеката мобилности 

Д.Ж.Ђурић Нови Сад, 

3.12.2019. 

30. 

 

Удружење 

васпитача 

Војводине 

 Стручна 

конференција''Даровитост 

и креативност деце 

предшколског узраста'' 

Учесници:Д.Миљу

ш,А.Сурла,А.Брдар, 

С.Петровић 

Нови Сад, 

8.02.2020. 

31. 

 

 

Монтесори 

друштво Србие 

 Стручни скуп''Рана 

интервенција и 

искуствено учење  као 

помоћ развоју кроз 

Монтесори метод'' 

Вера Никић,                  

Ана Кљајић 

Београд, 

22.02.2020. 

32. 

 

Центар за 

интерактивну 

педагогију 

 

 

Семинар''Подстицајно 

окружење у вртићу'' 

30 учесника Инђија, 

25.01.2020. 

33. 

 

 

НТЦ  Семинар''НТЦ систем 

учења'' 

5 учесника 

(Н.Б.Огњановић,А.

Ћосовић, 

А.Марковић; 

Д.Божић,О.Б.Голе) 

Инђија,ОШ''

Ј.Поповић''  

21..-23.02. 

2020. 
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34. 

 

 

Центар за 

интерактивну 

педагогију 

 Семинар''Подршка 

развоју критичког 

мишљења на раном 

узрасту'' Модул 1 

30 учесника Инђија,      

22.-23.02. 

2020. 

35. 

 

 

Предшколска 

установа'' 

Маштоленд'', 

Нови Сад 

 Онлајн семинар''Учење 

кроз истраживање изван 

вртића'' 

30 учесника Почетак 

сем.2.03.202

0.Трајање 

 3 нед. 

36. 

 

 

Центар за 

интерактивну 

педагогију 

 Онлајн семинар ''Живети 

различитост у вртићу'' 

30 учесника Почетак 

сем. 

13.04.2020. 

Трајање5 

нед. 

37. 

 

 

Удружење 

нутрициониста

-дијететичара 

ПУ Србије 

 Семинар''Значај праћења 

и контроле алергија и 

интолеранција на храну 

код деце и исхрана у 

предшколским 

установама'' 

Учесник:Тајана 

Граовац, 

нутрициониста 

Бања Врујци  

25.-26.06.   

2020. 

38. 

 

 

Савез 

удружења 

медицинских 

сестара ПУ 

Србије 

 23. Стручни сусрети 

''Оснаживање и развијање  

професионалних 

компетенција,стицањем 

нових знања , вештина , и 

размене професионалних 

искустава-COVID 19 

Учесник : Марија 

Поповић, 

медицинска сестра 

на превентиви 

Вршац,          

25.-27.06. 

2020. 

39. 

 

 

Центар за 

неформално 

образовање''Др

уги корак'' 

 Конференција ''Пројектни 

приступ учењу – нит која 

нас спаја'' 

Учесници:                     

Неда Аврамов 

Ђилас,психолог 

И.К.Мишковић-

васпитач                   

Д.Миљуш -

васпитач 

Нови Сад, 

25.06.2020. 

40. 

 

 

Центар за 

образовне 

технологије на 

западном 

Балкану 

Конференција је 

одржана путем 

интернета 

Онлајн стручни скуп 

''Дигитално образовање 

2020'' 

Учесници:васпитач

и,мед.сестре-

васпитачи,стр.сарад

ници,,дироктор,пом

.директора 

Београд,      

10.-11.04. 

2020. 

41. 

 

Публик актив  Семинар''Копаонички 

дани јавних набавки'' 

Учесници: Селена 

Поповић,Јелена 

Кресоја и Наташа 

Банић 

Копаоник, 

22.06.-

25.06.2020. 

 

IV ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ СЛУЖБИ 

1. Извештај о раду психолога  
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ОБЛАСТИ 

РАДА 

АКТИВНОСТИ НАЧИН ОСТВАРЕЊА ВРЕМЕ  

I 
Планирање и 

програмирање 

ВОР-а 

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) и 

Акционог плана рада ПУ за време 
ванредног стања 

сарадња са директором, 
стручним сарадницима и 

стручним активима васпитача и 

мед. сестара   

септембар 

учествовала у избору и планирању 

реализације различитих облика и 

програма ВОР-а 

тим за развој предшколског 

програма и додатне програме 

септембар 

учествовала у осмишљавању изради 

предлога пројеката у циљу унапређења 

квалитета васпитања и образовања у 

ПУ, као и њиховој реализацији 
(„Инђија некад и сад и народи који су 

је обликовали“, „Ка отворености и 

инклузивности вртића кроз европску 
сарадњу“ – Еразмус + КА101) 

тим за међународне пројекте  новембар – 

март  

II 

Праћење и 

вредновање 
ВОР-а 

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 областима 

„Васпитно образовни рад: физичка 
средина за учење“ и „Подршка деци и 

породици“ 

тим за самовредновање  током 

године 

учествовала у истраживању мишљења 

родитеља о пруженој подршци деци и 
породици у току прекида редовног 

рада ПУ у циљу унапређења квалитета 

подршке  

примена анонимног Гугл 

упитника за родитеље  

мај  

учествовала у континуираном праћењу 
и вредновању васпитно-образовног 

рада  

посете васпитно – образовних 
активности и инструктивно-

педагошки рад са васпитачима и 

мед. сестрама 

током 
године 

учествовала у континуираном праћењу 

и подстицању напредовања деце у 

развоју  

сарадња са васпитачима, 

медицинским сестрама, 

стручним сарадницима и 

родитељима, посета васпитно-
образовних активности и увид у 

педагошку документацију 

током 

године, 

континуир

ано 

пратила и вредновала примену мера 
индивидуализације и ИОП-а 

тим за пружање додатне 
подршке детету, стручни тим за 

инклузивно образовање, 

педагошки колегијум 

током 
године, 

периодичн

о 
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учествовала у изради годишњег 

извештаја о раду ПУ  

сарадња са директором, стр. 

сарадницима, сарадницима, 

активима васп. и мед. сестара 

јун, јул, 

август 

III 

Рад са 

васпитачима 

саветовала васпитаче у 

индивидуализацији вор-а на основу 

уочених потреба, интересовања и 

способности деце 

индивидуални саветодавно-

инструктивни рад са 

васпитачима 

током 

године, 

континуир

ано 

пружала подршку јачању васпитачких 

компетенција у области инклузивног 

образовања, права деце и заштите од 
насиља и дискриминације  

предавање за запослене и 

родитеље: „Квалитетно 

предшколско васпитање и 
образовање за сву децу – 

инклузивно ПВО“ , 

„Дискриминација и права 

детета“ 

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 саветодавно-
инструктивни рад са 

васпитачима, учешће на 

родитељским састанцима 

током 

године  

пружала подршку васпитачима у 

осмишљавању и реализацији онлајн 

подршке деци и породици за време 

ванредног стања и прекида редовног 
рада ПУ  

сарадња и размена информација 

са васпитачима путем вибер 

група, мејла, телефона 

март – јун  

IV 

Рад са децом  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

учествовала у организацији пријема 

деце, праћењу процеса адптације и 

пружању подршке деци у 
превазилажењу тешкоћа адаптације 

израда програма адаптације, 

праћење активности у групама, 

сарадња са мед. сестрама и 
васпитачима 

септембар, 

октобар, 

фебруар, 
март, мај 

учествовала у праћењу дечијег 

напредовања и идентификовању деце 
којој је потребна додатна подршка у 

васпитно-образовном процесу 

посматрање понашања деце у 

групама, сарадња са 
васпитачима, мед. сестрама и 

родитељима 

током 

године 

осмишљавање и праћење реализације 

индивидуализиваног приступа у раду 
са децом 

сарадња са васпитачима, мед. 

сестрама и родитељима 

током 

године 

учествовала у планирању и 

реализацији онлајн подршке 
добробити и континуираном учењу 

деце кроз игру, припреми и избору 

садржаја намењених деци  

сарадња са васпитачима, мед. 

сестрама, стручним 
сарадницима, управом 

март - јун 
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V 
Рад са 

родитељима / 

старатељима 
 

пружала подршку јачању родитељских 

компетенција за квалитетну бригу о 

деци  

индивидуални саветодавни рад, 

предавања за васпитаче и 

родитеље на тему инклузивног 
образовања, права деце и 

заштите од дикриминације, 

вођење радионице за родитеље 

на тему игре и учења на раном 
узрасту, постављање садржаја 

намењених родитељима на сајт 

предшколске установе и 
прослеђивање путем вибер 

група у сарадњи са васпитачима  

новембар, 

фебруар, 

март, 
април, мај 

учествовала у реализацији програма 

сарадње установе са родитељима 

иницијални родитељски 

састанак за родитеље 
новоуписане деце јасленог 

узраста, учешће у раду савета 

родитеља, општи родитељски 
састанак за родитеље деце 

јаслених група у објекту 

„Сунце“ – представљање нових 
Основа предшколског програма  

јун, 

октобар  

вршила индивидуални саветодавни рад 

са родитељима деце која имају 

различите тешкоће у развоју, учењу и 
понашању  

индивидуални саветодавни рад током 

године  

VI Рад са 

директором, 

стручним 
сарадницима 

 

 
 

 

 
 

 

учествовала у раду комисије за 

проверу савладаности програма за 

увођење у посао васпитача и мед.сес. 

сарадња са директором и 

стручним сарадницима  

током 

године 

учествовала у раду комисије за упис 
деце у ПУ 

пријем и обрада документације, 
учешће у формирању васпитних 

група 

април – 
август 

 

учествовала у структурирању 
васпитних група и одређивању 

васпитача за децу из осетљивих група 

сарадња са директором и 
стручним сарадницима 

јун, јул, 
август  

VII 

Рад у стручним 

органима и 
тимовима 

учествовала у раду васпитно-

образовног већа, педагошког 
колегијума, стручног актива за 

развојно планирање, тима за 

обезбеђивање квалитета и развој 
установе, тима за инклузивно 

образовање, тима за развој 

предшколског програма и додатне 

програме и облике ВОР-а, тима за 
професионални развој запослених, 

тима за подстицање даровитости деце, 

тима за пројектно планирање, тима за 
међународне пројекте; координирала 

тимом за заштиту од насиља, 

злостављања, занемаривања и 

дискриминације, тимом за 
самовредновање рада установе, тимом 

за увођење нових Основа 

предшколског програма  

тимски рад  

 
 

током 

године 
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VIII 

Сарадња са 

надлежним 
установама, 

организацијама, 

удружењима и 

јединицом 
локалне самоуп. 

сарађивала са интерресорном 

комисијом, домом здравља, основним 

школама, центром за социјални рад 
„Дунав“, ЦИП-ом и ФНЂ, Фондацијом 

Темпус, Школском управом Нови Сад; 

учествовала у раду актива стручних 

сарадника и сарадника ПУ Срема  

размена информација, тимски 

рад, стручно усавршавање и 

размена искуства 

током 

године 

IX 

Вођење 
документације, 

припрема за рад 

и стручно 

усавршавање 

водила евиденцију о сопственом раду - 

дневник рада психолога и евиденцију 
о раду са дететом у предшколској 

установи 

самостално  током 

године 

стручно се усавршавала праћењем 

стручне литературе и периодике, 
учествовањем у активностима 

струковног удружења и Актива 

стручних сарадника ПУ Срема, 
похађањем обука и стручних скупова, 

похађањем вебинара и онлајн 

конференција, разменом искуства и 

сарадњом са психолозима у 
образовању 

учешће у активностима 

стручног усавршавања у 
установи и ван установе  

током 

године  

 

2. Извештај о раду педагога 
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ОБЛАСТИ 

РАДА 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА-

САРАДНИЦИ 

ДИНАМИК

А РАДА 

 
 

I 

Планирање и 

програмирање 
ВОР-а 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Учествовала у изради Годишњег  
плана рада Установе –програми 

рада са децом,различити 

програми и облици рада,планови 

рада актива,тимова,план рада 
педагога,сарадња са 

породицом,... 

У сарадњи са 
директором,стручним 

сарадницима,                               

Учествовала активно  у раду ВОВ-

а, Актива медицинаских сестара и 
васпитача, педагошког 

колегијума,тимова 

Август, 
септембар 

учествовала у изради  Акционог 
плана за реализацију циљева 

развојног плана за радну 

2019/2020 годину 

рад у  Стручном активу за развојно 
планирање, 

Септембар 
 

 

учествовала у изради новог  
Развојног плана Установе за 

период од 2020 до 2023 

рад у  Стручном активу за развојно 
планирање, 

фебруар, 
март, 2020. 

руководила Стручним активом 

за различите програме и облике 
рада и  учествовала у избору и 

конципирању различитих облика 

и програма ВОР-а 

кординатор тима за развој 

предшколског програма и 
различитих  програма  и облика   

ВОР-а 

Август, 

септембар, 
Током 

године 

   

   

учествовала у изради плана 

самовредновања, обради и 
анализи података, писању 

исвештаја и предлога мера за 

унапређење рада установе  

члан Тима за самовредновање Током 

године 

припремала годишњи план рада 
педагога,  месечне  планове  рада 

педагога  

самостално  Септембар,  
месечно 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

учествовала у планирању 
стручног  усавршавања  и 

професионалног развоја 

запослених                                                  
планирала сопствено стручно 

усавршавање и професионални 

развој 

у сарадњи са директором, 

помоћником директора        
стручним сарадницима,   

васпитачима,Члан Тима за 

професионални развој и 
напредовање                                   

Самостално сагледавањем 

професионалних потреба 

током 

године 

учествовала у изради 
Педагошких профила деце  и   

мера индивидуализације за 

децу,изради ИОП-а,  

члан Тима за инклузивно 
образовање,                                            

Тим за подршку - васпитачи, 

родитељи деце, 

током 
године 

пружала сам помоћ васпитачима 

у развијању програма,планирању 

и документовању ВОР-а 

сарадња са васпитачима, 

медицинским сестрама, стручним 

сарадницима  

током 

године 

учествовала у планирању и 
реализацији културних 

манифестација,наступа деце  

(дечијих смотри,конкурса и 
такмичења...) 

у сарадњи са директором,      
стручним сарадницима, 

васпитачима 

током 
године 
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учествовала у планирању 

набавке стручне 

литературе,периодике и 
дидактичког материјала, 

у сарадњи са директором, 

библиотекарем, стручним 

сарадницима, васпитачима,      

током 

године 

                                                                  

евалуација планираних онлајн 

активности подршке породицама 

са децом предшколског узраста  
кроз недељне  планове васпитача 

за објекте-Невен,Маслачак, 

Сунцукрет, Пчелица,Бамби, 
Ђурђевак,Цврчак, Бубамара 

У сарадњи са стручним 

сарадницима, васпитачима на 

нивоу актива објеката- заједница 
учења 

у току  

прекида 

непосредног 
рада ,за 

време 

ванредног 
стања 

Учествовала  у формирању 

васпитних група у којима су деца 

укључена у инклузивни програм 

Сарадња са стручном службом 

установе-логопедом и психологом 

Јун-август 

2019 год. 

учествовала у формирању 

васпитних група, распореду 

васпитача и медицинских 

сестара у васпитне групе 

у сарадњи са директором,стручним 

сарадницима, 

Август, 

II 

Праћење и 

вредновање 
ВОР-а 

учествовала у изради Извештаја 

о реализацији плана рада 

Установе за радну 2019/2020 
годину 

у сарадњи са директором,стручним 

сарадницима, израда Извештаја о 

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,тимова  

Август, 

Септембар,  

 

израда извештаја о реализацији 

предвиђених циљева,задатака и 

активности планираних у 

Развојном плану установе, 

члан  Стручног  актива за развојно 

планирање 

јануар 

 

учествовала у праћењу 

реализацијеи вредновању 

васпитно –образовног рада 
установе и предлагање мера за 

побољшање успешности 

установе у задовољавању 

развојних и образовних потреба 
деце 

педагошко-инструктивни рад, рад 

у стручним телима установе, тиму 

за самовредновање, анлитички и 
истраживачки рад, писање 

извештаја и излагање на седницама 

ВО већа, 

током 

године, 

континуира
но 

учествовала у континуираном 

праћењу и подстицању 
напредовања деце у развоју  

у сарадњи са васпитачима, 

медицинским сестрама, стручним 
сарадницима и родитељима 

током 

године, 
континуира

но 

пратила и вредновала примене 

мера индивидуализације и ИОП-
а за децу  

тим за пружање додатне подршке 

детету, стручни тим за инклузивно 
образовање, педагошки колегијум 

током 

године, 
периодично 

учествовала у раду Комисије за 

проверу савладаности програма 

увођења у посао-
васпитача,стручног сарадника 

рад у Комисија за проверу 

савладаности програма и израда 

извештаја  Комисије за сваког 
кандидата 

током 

године, 
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пружање помоћи васпитачима на 

конкретизовању и 

операционализацији циљевљ и 
задатака васпитно-образовног 

рада, 

индивидуални саветодавно-

инструктивни рад са васпитачима 

током 

године, 

континуира
но 

саветовала васпитаче у 

индивидуализацији вор-а на 
основу уочених потреба, 

интересовања и способности 

деце 

индивидуални саветодавно-

инструктивни рад са васпитачима 

током 

године, 
континуира

но 

 

пратила реализацију онлајн 

активности подршке породицама 

са децом предшколског узраста  

кроз недељне  извештаје 
васпитача за објекте-

Невен,Маслачак,Сунцукрет, 

Пчелица,Бамби,Ђурђевак, 
Цврчак, Бубамара 

У сарадњи са стручним 

сарадницима, васпитачима на 

нивоу актива објеката- заједница 

учења 

у току 

прекида 

непосредног 

рада- 
ванредног 

стања , 

III 

Рад са 

васпитачима 

саветодавни рад усмерен ка 

унапређивању процеса праћења 

и посматрања дечијег 
напредовања у функцији 

подстицања дечијег развоја и 

учења.  

Активи васпитача и медицинских 

сестара, индивидуални 

саветодавно-инструктивни рад са 
васпитачима 

током 

године, 

континуира
но 

пружала подршку васпитачима у 
свакодневном раду и у раду са 

родитељима 

индивидуални саветодавно-
инструктивни рад са васпитачима 

током 
године, по 

потреби 

анализирала реализацију 
праћених активности васпитно-

образовног рада и давала 

предлоге за њихово унапређење 

индивидуални саветодавно-
инструктивни рад са васпитачима 

током 
године, по 

потреби 

оснаживање васпитача за тимски 
рад кроз њихово подстицање на 

реализацији заједничких 

задатака,кроз координацију 
стручних актива,тимова и 

комисија. 

у сарадњи са васпитачима и 
другим стручним сарадницима, 

током 
године, по 

потреби 

пратила начин вођења педагошке 

документације васпитача 

преглед Књиге неге и васпитно-

образовног рада,Књиге 
васпитно.образовног рада, 

током 

године, 
најмање два 

пута , 

пружала подршку јачању 

васпитачких компетенција у 
области пројектног планирања и 

оснаживала васпитаче за 

примену пројектног планирања у 
раду  

индивидуални саветодавно-

инструктивни рад, упућивање на 
коришћење стручне литературе 

везано за пројектно планирање 

(„Пројектни приступ 
учењу“,“Основе 

диверсификованих програма 

ПВО“... ) 

током 

године, 
март, април 

пружала подршку васпитачима 
приправницима и менторима  

кроз оспособљавање 

приправника за самосталан ВОР 
и препрему за полагање лиценце,  

координатор Тима приправника и 
ментора,   давала савете  и 

учествовала у континуираном 

заједничком раду приправника и 
ментора                                                                    

током 
године, 

континуира

но 
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пружала помоћ медицинским 

сестрама у изради стручних 

радаова и заједно презентовали, 
излагали на Стручним 

скуповима - шест  радова 

презентовано 

медицинске сестре  З. Даијела,М 

Љиљана,Б Александра, Т Марија, 

Стручни скуп у Новом Саду, 
Стручни сусрети МС ПУ Србије у 

Крагујевцу, Четврти окружни скуп 

у Бечеју.                     

          април,  

мај,            

јун, 

 

 

IV 

Рад са децом 

пружала подршку деци за коју се 

обезбеђује ВОР по 
индивидуалном образовном 

плану и деци из осетљивих 

друштвених група 

комуникација са децом у 

природном окружењу 

током 

године, 
континуира

но 

осмишљавала и пратила 
реализације индивидуализиваног 

приступа у раду са децом 

 у сарадњи са васпитачима, другим 
стручним сарадницима и 

родитељима 

током 
године, 

континуира

но 

редован обилазак васпитних  
група, опсервација и посматрање 

деце у вршњачком окружењу, 

током игре и рутина у 
вртићу,ради праћења и 

подстицања дечијег развоја и 

напредовања  

у сарадњи са васпитачима , рад са 
децом на нивоу васпитне групе,  

 

током 
године 

учествовала у праћењу дечијег 
развоја и напредовања и 

идентификовању деце којој је 

потребна подршка 

посматрање понашања деце у 
групама, сарадња са васпитачима и 

мед. сестрама 

током 
године, 

континуира

но 

учествовала у осмишљавању и 

реализацији програма транзиције 

за децу која прелазе из јаслених 

група у млађе групе,из вртићких 
група у ППП,за новоуписану 

децу 

у сарадњи са стручним 

сарадницима, Тимом за транзицију 

деце, 

мај,јун , 

август 

V 
Рад са 

родитељима 

старатељима 

учествовала у реализацији 
програма сарадње установе са 

родитељима 

општи и групни родитељски 
састанци. 

иницијални родитељски  састанак 

за родитеље  новоуписане деце 

јасленог узраста  са темама: 
прилагођавање деце на вртић  , 

сарадња породице и вртића, 

током 
године, 

 

30..06.2020. 

саветовала родитеље деце која 
имају различите тешкоће у 

развоју, учењу и понашању  

индивидуални саветодавни рад током 
године, 

континуира

но  

пружала подршку јачању 
родитељских васпитних 

компетенција 

индивидуални саветодавни рад током 
године, 

континуира

но 
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пружала подршку родитељима 

деце  за време ванредног стања  

саветодавно,прослеђивањем 

линкова,видео клипов и материјала 

за рад код куће 

Март,април, 

мај 

Припрема и дистрибуција 

материјала за  родитеље – путем 

Вибер група, сајта и ФБ 

странице Установе: информације 
о културним садржајима за децу 

на различитим медијима (онлајн 

позоришне представе, изложбе 
музеја, дигитална библиотека за 

децу...) начинима организовања 

времена, начину разговора са 

децом о корона вирусу, 
доступним ресурсима на 

интернету (линкови ка сајту 

Уницефа, Креативног Центра...) 
и слично 

у сардњи са директором, стручном 

службом,  

Март,април, 

мај 

Свакодневна комуникација са 

родитељима, односно 

старатељима везано за 
електронски  упис деце у ПУ- 

путем телефона,  е-мејла, за 

време трајања ванредног стања, а 
и касније 

председник Комисије за упис деце, Од априла 

до 

септембра  

VI 

Рад са 

директором, 
стручним 

сарадницимапе

дагошким 
асистентом и 

пратиоцем 

детета 

сарађивала са 

директором,помоћником 

директора и стручним 
сарадницима на заједничком 

планирању разних 

активности,изради стратешких 
докумената установе, анализа, 

извештаја.. 

члан педагошког 

колегијума,стручног тима, 

током 

године 

тимски рад на проналажењу 

најефикаснијих начина 
унапређивања вођења педагошке 

документације у установи 

рад у тиму за вођење педагошке 

документације 

током 

године,  

учествовала у припреми и 
реализацији  разних облика 

стручног усавршавања за 

запослене у оквиру установе  

тим за професионални развој током 
године, 

периодично 

Припрема плана интерног 
стручног усавршавања васпитно-

образовног особља у складу са 

индивидуалним потребама и 
расположивим онлајн ресурсима 

тим за професионални развој април 

учествовала у раду комисије за 

проверу савладаности програма 

за увођење у посао васпитача 

организовање полагања завршних 

активности, обављање разговора са 

кандидатима, израда извештаја, 

током 

године, 

периодично 

сарадња са директором стручним 

сарадницима по питању жалби 

родитеља везано за пријем деце у 

установу 

рад у Комисији за упис 

деце,обрада документације, 

мај 
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сарадња са директором и 

психологом на формирању 

васпитно.образовних група и 
расподели васпитача 

у сарадњи са директором,стручним 

сарадницима,  

Јун,,август 

VII 

Рад у стручним 

органима и 
тимовима 

учествовала у раду васпитно-

образовног 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, 

тимски рад , давањем саопштења, 

извештаја, информација,... 

током 

године, 

периодично 

VIII 

Сарадња са 
надлежним 

установама, 

организацијам
а, удружењима 

и јединицом 

локалне 
самоуправе 

сарађивала са интерресорном 

комисијом, основним школама, , 
сарадња са ШОСО „Антон 

Скала“ из Старе Пазове, 

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 

размена информација, тимски рад, 

стручно усавршавање и размена 
искуства, 

 

                                                                         
 

током 

године, 
континуира

но 

 
 

 

IX 

Вођење 

документације, 
припрема за 

водила евиденцију о сопственом 

раду –дневно,месечно и 

годишње. 

самостално  током 

године, 

континуира
но 
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рад и стручно 

усавршавање 

стручно се  усавршавала кроз    

праћење стручне литературе и 

периодике,                                  
размењивала искуства са  другим 

стручним сарадницима похађала 

акредитоване семинаре, 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

                                                                 

похађала сам  следеће семинаре:   

''Компас за учење'' 
''Подршка развоју критичког 

мишљења на раном узрасту                        

'' Модул 1                                                              

Онлајн семинар''Учење кроз 
истраживање изван вртића''  

Онлајн семинар ''Живети 

различитост у вртићу'' 
Видео обука“Социјално-

емоционално учење деце 

предшколског узраста“                  
Видео обука “Подршка социјално-

емоционалном учењу у оквиру 

васпитно-образовног рада са децом 

предшколског узраста“ 

током 

године,  

16.11.2019. 
                   

22-23.02. 

2020. 

23.03.-29.06. 
2020. 

13.04.-24.08. 

2020. 
 

04.07.2020. 

 
06.07.2020 

 

 

 
 

 

 

   

израђивала,припремала и чувала-

посебне протоколе,чек  

листе,евиденционалне листе 

самостално током 

године, 

континуира
но 

 

3. Извештај о раду логопеда  
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ОБЛАСТИ 

РАДА 

АКТИВНОСТИ НАЧИН ОСТВАРЕЊА ВРЕМЕ  

I 
Планирање и 

програмирање 

ВОР-а 

 Участвовање у  израда плана и 
програма  рада Тима за  за 

инклузивно образобање  

сарадња са директором, 
стручним сарадницима и 

васпитачима   

Септембар 
2019 

Учествовење у избору и 

планирању посебних и 
специјализованих програма 

тим за развој предшколског 

програма,  

Окробар 

март 

учествовање у изради 

Предшколског програма 

(програми рада са децом, сарадња 
са породицом) 

тим за развој предшколског 

програма 

 

Учествовање у изради педагошких 

профила и мера 
индивидуализације за децу у 

оквиру Инклузивног програма 

Тим за инклузију , васпитачи 

који реализују  инклузивни 
програм 

Током 

године 

Планирање и организација 

састанака Тима за инклузивни 
образовање 

Координатор тима за инклузивни 

програм и васпитачи који га 
реализују 

квартално 

Учествовање у формирању 

васпитних група у којима су деца 

укључена у инклузивни програм 

Сарадња са стручном службом 

установе 

Јун-август 

2019 год. 

Израда годишњег извештаја рада 

логопеда 

самостално јуни 

Планирање сопственог стручног 

усавршавања 

Самостално  Током 

године 

 

Праћење и 

вредновање 
ВОР-а 

Осмишљавање упитника за 

процену говорног статуса деце у 

васпитним групама 

Сарадња са васпитачима , 

мед.сестрама и сарадницима на 

ПЗЗ 

Током 

године 

Посета васпитним групама ради 
детекције деце са говорно 

језичким проблемима 

Током обиласка васпитних група Септембар/н
оврмбар и 

по потреби 

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 поремећајима  

током 
године, 

континуира

но 

Праћење и вредновање  примене 

мера индивидуализације  

тим за пружање додатне подршке 

детету,  тим за инклузивно 

образовање, педагошки 

колегијум 

током 

године, 

периодично 

учествовала у изради годишњег 

извештаја о раду ПУ  

сарадња са директором, стр. 

сарадницима, сарадницима, 

активима васп. и мед. сестара 

јун, август 

2019 год. 

III 
Рад са 

васпитачима 

Пружала подршку васпитачима  у 
раду са децом која имају проблем 

у вербалној и невербалној 

комуникацији 

саветодавно-инструктивни рад са 
васпитачима 

током 
године, 

континуира

но 
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Саветодавни рад са васпитачима и 

медицинским сестрама ради 

пружања додатне подршке у раду 
са децом која имају говворно-је 

зичке потешкоће 

индивидуални саветодавно-

инструктивни рад са васпитачима 

током 

године, 

континуира
но 

 Подршка васпитачима у изради 

педаг.профила и мера индив.у 
оквиру инклузивног програма за 

децу којим је потребана додатна 

образовна подршка 

Тим за пружање додатне 

подршке детету 

Током 

године 

 Пружање подршке и сарадња са 

васпитачима у праћењу 

вредновању и прилагођавању 

постављених циљева у оквиру 
мера индивидуализације 

тим за пружање додатне подршке 

детету 

Током 

године 

 Пружање подршке васпитачима и 

сестрама из области развоја језика 

и говора  и спровођењу 
програмских активности на нивоу 

групе 

Посета васпитним групама Током 

године 

 Сарадња са медицинским сестрама 
васпитачима у пројектном 

планирању (јаслене рупе) 

Учешће у пројекту на нивоу 
групе (пројекат „Водени Свет“ и 

„Пингвини“ 

Током 
године  

 Учествовала у раду са 

васпитачима  и медицинским 
сестрама уласком у групе 

(Групне вежбе оралне 

праксије,вежбе дисања и 
усмеравања ваздушне атрује...)   

 Рад на нивоу групе Тком године 

 

IV 

Рад са децом  

Процена и препознавање говорно 

језичких способности деце 

припремно предшколских група 
(обухваћен су све групе 

целодневног и четворочасовног 

припремног програма),коришћен 
ТТА  

 

Током обиласка припремних 

група ,предшколском тријажом 

обухваћено је 450 –торо деце ,од 
тог броја 30% je имало поремећај 

артикулације 

Током 

године 

континуира
но 

Опсервација деце током  редовног 

обиласка група млађих,средњих и 
старијих ,посматрање деце у 

вршњачком окружењу,током игре 

и рутина у вртићу,ради праћења и 
подстицања дечијег развоја и 

напредовања  

рад са децом на нивоу васпитне 

групе,  
Најчешћи облик поремећаја је 

дислалија ,које се задржавају чак 

до ППП ако се не коригују 

током 

године 

Вежбе логомоторике у 

групи,вежбе дисања и усмеравања 
ваздушне струје,вежбе 

артикулације,вежбе 

графомоторике.... 

сарадња са васпитачима, мед. 

сестрама и сестрама на 
превентиви.,током обиласка  

вас.група  

током 

године 

Праћење развоја и напредовања 
деце која су укључена у 

инклузивни програм 

Сарадња са родитењима и 
васпитачима који реализују 

инклузивни програм 

Квартално а 
по потреби 

једном 

месечно 
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Превентивно корективни рад у 

групи са децом који се базира на 

подстицању и корекцији изговора 
појединих гласова нашег језика  

На основу чек листа за говор 

прате се говорни поремећаји као  

и активности које  се предузимају 
у циљу превенције 

Током 

године 

Превенција и стимулација 

вербалне и невербалне 

комуникације деце са сметњама у 
развоју 

Праћењем ,посматрањем, 

тестирањем, сарадњом са 

родитељима и васпитачима 

Током 

године 

Превенција говор.језичкох 

поремећаја подразумева:прећење 
развоја детета, уочавање 

неправилности ,правовремено 

реговање 

На основу чек листа за говор које 

су подељење васпитачима  

У току 

године 

 Праћење и посматрање деце у 
групи  код који је недовољно 

развијена језичка 

структура:рачник,граматика,синта

кса на основу узрасне језичке 
норме развијености 

Деца са тежим сметњама ,као 
исвим облицима говорно- 

језичких поремећаја којима је 

потрбна додатна логопедска 

стимулација и индивидуални рад 
и помоћ упућивана су у ДЗ и 

специјализоване установе 

У току 
године 

V 
Рад са 

родитељима / 

старатељима 

Организовала и спроводила 
саветодавни разговор са 

родитељима  о стимулацији 

говорно-језичких способности у 

кућним условима 

индивидуални саветодавни рад са 
родитељима 

током 
године  

пружала подршку јачању 

родитељских васпитних 

компетенција 

Упућивањем на стручну 

литературу,саветодавни 

разговори о стимулацији 
говорно-језичких способности у 

кућним условима 

 током 

године 

пружала подршку родитељима 

деце са сметњама у развоју  за 
време ванредног стања  

Саветодавно,прослеђивањем 

линкова,видео клипова,и 
материјала за рад код куће 

Март,април,

мај 

 Препоруке за укључивање 

родитеља за рад код куће 

Давањем одређених вежби и 

препрука за континуирано учење 

кроз игру у кућним условима уз 
уважавање свих аспеката развоја 

По потреби 

Израд писаног материјала за 

родитеље 

Прослеђивање материјала 

родитељима 

Током 

године 

Тимски рад са родитељима у 

изради педагошких профила и 

мера инди. за децу са тешкоћама у 

развоју 

Индивидуални састанци Квартално 

апо а по 

потреби и 

чешће 

VI Рад са 

директором,  

учествовала у раду комисије за 

проверу савладаности програма за 

увођење у посао васпитача и 

медицинских сестара 

 обављање разговаора са 

кандидатима и давање мишљења 

током 

године 

учествовала у раду комисије за 

упис деце у ПУ 

обрада документације (Обрађено 

130 захтева за упис деце у вртић), 

учешће у формирању васпитних 
група 

 Април,мај 

јун,  
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VII 

Рад у стручним 

органима и 
тимовима 

учествовала у раду васпитно-

образовног 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 

тимски рад  током 

године 

VIII 

Сарадња са 

надлежним 

установама, 
организацијама

, удружењима 

и јединицом 
локалне 

самоуправе 

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 

размена информација, тимски 

рад, стручно усавршавање и 

размена искуства 

током 

године 

IX 

Вођење 
документације, 

припрема за 

рад и стручно 
усавршавање 

водила евиденције о сопственом 

раду - дневник рада логопеда и 
евиденцију о раду са дететом у 

предшколској установи 

самостално  током 

године 

стручно се усавршавала праћењем 

стручне литературе ,  похађањем 

акредитованих семинара, 

похађањем стручних скупова, 

конференција, трибина, разменом 

искуства и сарадњом са 

логопедима у образовању, учешће 

и изради два пројекта са 

медицинским сестрама 

васпитачима  

-Учешће на 13 сусретима 

стручних сарадника ПУ Србије –

Врнјачка Бања 

. 

Пројекат „Водени Свет“ и 

„Пингвини“ 

Новембар 

2019 

 

 

Прво и 

дгуго 

полугодишт

е 

 

Израђивала дидактички материјал 

и припремала едукативн материјал  

за рад са децом  

самостално Током 
године 

 

4. Извештај о раду библиотекара  

ОБЛАСТ    

РАДА 

 АКТИВНОСТ  НАЧИН 

ОСТВАРЕЊА 

                              

САРАДНИЦИ 

                             

ВРЕМЕ 

I Планирање и 

програмирање 

ВОР-а 

 

Планирање набавке 

литературе и периодичних 

публикација(часописа) за 

децу, васпитаче, стручне 
сараднике, њихова физичка 

Сајам књига, 

издавачке куће 

путем каталога и 

електронски 
 

Стручни 

сарадници, 

директор , 

васпитачи, 
деца 

Контин

уирано 

током 

године 
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обрада инвентарисање 

класификација, сигнирање и 

каталогизација, 
Планирање развоја 

библиотеке и набавка 

библиотечке грађе потребне 

за реализацију ВОР-а 

 

Рад са 

корисницима 
Прикупљање  

понуда за  радни 

лист 

 

 

 

II Праћење и 

вредновање  

ВОР-а    

Одабир и припремање 

литературе и друге грађе за 

разне   ВО- активности, 
                                         

Побољшање информационе, 

информатичке  писмености 

корисника COBBIS 

Стручна помоћ 

библиотекара 

васпитачу у 
избору литературе 

Напредна претрага 

књижног фонда-

обука 

Стручни 

сарадници, 

васпитачи, 
медицинске 

сестре, 

васпитачи, 

приправници 

 Током 

године 

 
  

 III                        

Рад са 

васпитачима 
медицинским 

сестрама, 

стажистима 

 

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 
„Читаоница-причаоница“ 

„Путујућа 

библиотека“- 

 
Дружење са децом   

  

 

 
 Приказивање 

појединих књига, 

сликовница, 
часописа...  

 

Рад са 
родитељима... 

децом и 

васпитачима 

 

 Сви објекти, 

школе 

  
Васпитачи 

деца из млађе 

средње старије 

групе,припрем
не групе, 

 

   
 Јаслене групе 

 

Васпитачи   
Библиотекар 

„Сунце“ 

Љуково 

„Пчелица“ 
„Сунцокрет“ 

„Крчедин“ 

„Ђурђевак“ 

Током 

године  

 
 

 

 

 
  

 

 
 

Током 

године 
2 пута 

месечно 

IV                          

Рад са децом 

 

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 

 Сарадња у разним 

пројектима-помоћ 

око одабира 

литературе 

Васпитачи и 

деца  млађе, 

средње,старије 

групе  
   

Припремне 

групе и 
Монтесори 

група            

Јаслене групе 

 Током 

године 

V                           

Рад са 

родитељима 
 

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 

Посета родитеља у 

библиотеци, 

учлањење избор 
литературе као 

подршка 

успешнијем 

родитељству. 
 

 Родитељи, 

деца, 

васпитачи, 
логопед, 

психолог 

 

  

 Током 

године 
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развијањем читалачких 

навика код деце  

VI Рад са 
директором, 

стручним 

сарадницима 

(психолог, 
логопед, 

педагог ) 

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, 
  

 Израда плана 
набавке 

сликовница за 

децу подела по 

групама 
 

 

„Пертинијеви дани 
дидактике и 

игровног 

материјала“ 

План набавке- по 
договору 

 

Директор, 
стручни 

сарадници, 

васпитачи 

 
 

  

 
 

 

Директор, 

стручни 
сарадници, 

васпитачи, 

медицинске 
сестре 

Септем
бар 

 

 

 
 

 

 
 

Током 

године 

 
 

 VII Рад у 

стручним 

органима и 
тимовима 

 

 Рад у Тимовима у складу са 

решењем директора 

 

Тим за даровиту 

децу,  

Тим за маркетинг 
установе, 

Учествовање у 

раду комисије за 
проверу 

савладаности 

програма за 
увођење у посао 

васпитача 

 Тим за развој 

предшколског 
програма ...   

Уписна комисија  

  

 

Током 

целе 

године 
 

 

 
 

 

 
 

VIII Сарадња 
са надлежним 

установама, 

организацијама

, удружењима 
и јединицом 

локалне 

самоуправе  

 Сарадња са другим 
школама, школском, 

народном и другим 

библиотекама на територији 

локалне самоуправе, 
  

Посета градској 
библиотеци –  

Издавачке куће   

   

  Васпитачи и 
деца 

припремних 

група  

  
 

 
Септем

бар  

 

Током 
године 

 

IX  Вођење 

документације, 

припрема за 
рад и стручно 

усавршавање 

 
 

 

 

Вођење евиденције о 

библиотечкој грађи у 

инвентар књигу,   
Припремање и вођење 

летописа установе,   

Стручно усавршавање- 
учешће на семинарима, 

саветовањима и другим 

скуповима на којима 

узимају учешће 
библиотекари 

Обрада нове грађе 

и увођење исте у 

Инвентар књигу 
Тромесечно 

уношење 

прикупљених 
података 

 

  

 

 
   

 

 

  

Током 

године 
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5. Извештај о раду службеника за послове заштите, безбедности и здравља на 

раду 
 

Делокруг рада дипломираног санитарног 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 службеник за послове заштите, 

безбедности и здравља 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 

САДРЖАЈ НАЧИН ОСТВАРЕЊА 

 

МЕСТО, ВРЕМЕ 

Сарадња са 

родитељима и 

запосленима 

-Поступак прања руку 

- Истицање важности 

промоције менталног 

здравља 

 - Пано 

 

- Информације Института 

-Септембар 2019. 

 
 

-10.октобар 2019. 

-Током године 

Сарадња са 

медицинским 

сестрама и 

васпитачима 

-Упутства за безбедан рад; 
Упутства за поступање у 

случају пожара 

-Средства за дезинфекцију 

-Исправност апарата за 

воду 

-Пано, обука, информације 

 

 
- Издавање из централног 

магацина хемије 

 

- Размена информација 
- Контактирање надлежне 

службе добављача 

- По потреби 
- Током године 

Сарадња са 

техничким 

особљем 

-Прибор за одржавање 

хигијене и средства за 
дезинфекцију 

-Листе одобрених 

средстава за чишћење и 
дезинфекцију 

-Писмена упутства о 

правилном поступању на 
радном месту 

-Корекција листа 

евиденције одржавања 

хигијене 

- Издавање из централног 

магацина хемије,упутства за 
употребу, дозирање, праћење 

утрошеног. 

 
-Писмена и усмена обавештења 

 

- Консултације, обавештења, 
спровођење препорука ЗЗЈЗ 

- Информација, образложење, 

упутства приликом попуњавања 

листа евиденције Е-4.1 

Током године 

 
Недељно  

 

Дневно  

 

 

Сарадња у  

тимовима 

установе 

 

 

 

-Тим за увођење и примену 

система за управљање 

безбедношћу производа 
 

 

-Васпитно образовно веће 

- Педагошки колегијум 

Провера спровођења свих записа 

који се бележе у П.У. 

-Измена плана чишћења опреме, 

објеката и кухиње у Љукову 

-Разрада Инструкција у вези са 
поступањем пред.устан.поводом 

отварања објеката за пријем 

2.XII 2019. 

11.III 2020. 

6.V 2020. 
 

 

 

 
Током године 
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-Стручни тим за заштиту 

деце од дискриминације, 

насиља, злостављања и 
занемаривања 

-Стручни тим за 

превентивну и здравствену 

заштиту деце 
-Правна и рачуноводствена 

служба установе 

 
-Разрада развојног плана 

установе 

уписане деце у време трајања 

епидемије COVID-19 

-Учешће у комисији ЈН, учешће у 

изради спецификације у оквиру 

струке 

У оквиру циља: померања 

времена послуживања ручка; 

план организације сменског 

рада техничког 

особља/нутрициониста,главни 

васпитач/ 

 

 

 
18.XII 2019. 

12.III 2020. 

29.VI 2020. 

 
 

 

Свакодневно  
Август 2020. 

Обука за безбедан 

и здрав рад 

радника 

Предшколске 

установе 

-Организација заштите на 

раду и њено 

функционисање 
-Основни извори опасности 

и мере заштите 

-Теоријско и практично, 

 

-Ризици 
 

-Конкретне мере 

 

 

-Током године 

 

-По потреби 
 

Радно место 

запосленог 

Основна обука и 

провера знања 

запослених из 

области заштите 

од пожара 

-Општи део 

-Део који обухвата 

специфичност радног места 
-Практичан део 

-Теоријско, практично, израда 

теста и провера знања 

30.I 2020. 

31.I 2020. 

 
Периодично, радно 

место запосленог 

Превентивне 

активности на 

очувању здравља 

деце и одраслих 

-Праћење оболевања, 

вакцинације деце, 
алергијских и других 

оболења из здравственог 

листа. 

-Размена искустава 

-Превентивне медицинске сестре 

/ обиласци, вођење евиденције, 
предузимање мера / 

 

-Стручне службе 

- Током године 

 
-По потреби 

Интерни 

санитарно 

хигијенски 

надзор 

Предшколских 

установа 

 

- Интерни санитарно-
хигијенски надзор 

кухињских блокова и 

објеката. 

-Праћење 
распрострањености и 

узрока поремећаја здравља 

деце. 
-Спровођење обавезне мере 

превентивне дезинсекције и 

дератизације. 

Укупно  34 интерна  Записника  
/ на увид директору установе као и 

по потреби Републичкој 

санитарној инспекцији и осталим 

стручним службама /. 
 

-Њихово спречавање и сузбијање 

 
-Упутства за поступање  пре, у 

току и након дезинсекције као и 

дератизације. Праћење 
спровођења. 

Септембар 2019- 
август 2020. 

 

 

 
-Током године 

 

 
 

По плану, и по 

потреби 

Интерне 

евиденције и 

неправилности 

здравствено 

хигијенског 

стања 

-Уочене неправилности и 

недостаци; 

- Налог мера за отклањање; 
- Праћење реализације. 

-Интерне службене белешке  

/ Укупно – 69 / 

-Записници о враћању намирница 
тендерски изабраном добављачу / 

рекламациони записници / 

 / Укупно - 14  / 

Септембар 2019- 

август 2020. 

 
Током године 

Евиденције о 

повредама на 

раду 

у 2019-oj  - 1 
 

у 2020-oj – 0 
    

Образац 1, Образац 3. 
У овој радној години  

Током радне године  
/ Септембар 2019- 

август  2020. / 
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Надзор по 

индикацијама 

 

Од  укупно  34 

 Записника : 

-редовних- 29 
-по индикацијама- 1 

-контролних- 4 

Интерни надзор  

с предлогом мера и праћењем 

реализације. 

Током године 

Завод за јавно 

здравље 

 

-Обавезни здравствени 

прегледи одређених 
категорија запослених, 

других лица и клицоноша 

 
-Лабораторијско 

испитивање намирница и 

предмета опште употребе 
 

-Консултације са 

начелницом хигијене 
-Препоруке за примену 

општих мера заштите од 

SARS CoV-2 бируса у 

предшколским установама 

-Организовање и праћење; 

предузимање мера по Закону. 
 

-Епидемиолошка служба. 

 

 
-Епидемиолошка, микробиолошка 

и служба хигијене и медицинске 

екологије. 
 

-Документација у вези анализа 

намирница, потребна за тендер. 
-Епидемиолошка служба/директор 

ЗЗЈЗ 

 

-Током године 

 
 

 

 

 
-Месечно,Током 

године 

По потреби 
 

19.мај 2020. 

 
26.август 2020. 

Сарадња са 

Покрајинским 

секретаријатом за 

здравство, 

Сектора за 

санитарни надзор 

и јавно здравље 

-Редовни обиласци објеката 

под надзором 

 
-Усмени налог мера након 

извештаја ЗЗЈЗ 

 

-Писмени налог мера 
 

-Консултације и препоруке 

 

-9.IX 2019. „Маслачак“ 

-30.X 2019. „Невен“ 

-18.XI 2019. „Пчелица“ 

-20.XI 2019. „Сунцокрет“ 

-21.XI 2019. „Цврчак“ 

-25.XI 2019. „Бамби“ 

-12.V 2020. Препорука 

Током године 

 

 
 

По потреби 

Сарадња са 

Домом здравља 

- Епидемиолог  -Обавезе запослених, приликом 

обављања редовних здравствених 
прегледа 

-Консултације о поступању код 

болести деце у предшколској 

установи. 

28.новембар 2019. 

 
 

14.мај 2020. 

Сарадња са 

Јавним 

комуналним 

предузећем 

„Комуналац“ 

Инђија 

Безбедност деце и 
запослених 

-Договор дезинфекција/директор/ 
-Дубинска дезинфекција објеката 

хлорним препаратима 

-Добили на употребу две леђне 
прскалице, препарат на бази хлора, 

као и усмена упутсва од радника 

ЈКП. 

 

28.април 2020. 
 

4.мај 2020. 

 
14.мај 2020. 

Министарство 

здравља 

-Загађеност ваздуха -Препоруке о поступању 

предшколске установе 

17.јануар 2020. 

Министарство за 

рад, 

запошљавање, 

борачка и 

социјална питања 

-Правилник о 

превентивним мерама за 
безбедан и здрав рад за 

спречавање појаве и 

-Превентивне мере и активности за 

спречавање појаве епидемије 
заразне болести 

Јул / август 2020. 
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ширења епидемије заразне 

болести 

-Уредба о мерама за 

спречавање и сузбијање 

заразне болести COVID-19 

-Задужења за спровођење и 

контролу спровођења 

превентивних мера и активности 
Мере и активности за поступање у 

случају појаве епидемије заразне 

болести 

Вођење 

документације 

-Инфективне болести деце. 

-Оболевање радника. 

 
-Документација у области 

безбедности и здравља на 

раду. 

 
- Евиденције предложених 

мера и реализације. 

-Допуна Акта о процени 
ризика 

-Месечни извештај превентивних 

сестара и сестара-васпитача. 

-Пријава васпитача. 
-Праћење листа 

оболевања,бележење евентуалних 

промена. 

 
-Образац 1, образац 3,образац 6 и 

др. 

-Интерне службене белешке. 
-План примене превентивних мера 

-Дневно 

 

-Недељно 
 

-Месечно 

 

-Годишње  
 

 

 
Јул 2020. 

Сарадња са 

јединицом 

локалне 

самоуправе 

-15 седница Савета за 

здравље општине Инђија 

 

-Допис  

-Донација 

-Утврђивање елемената и 

доношење Годишњег оперативног 

плана за 2020.годину. 
 

-Послови и учесници; финансијски 

план. 
-Дезинфекцина средства и маске за 

једнократну уоптребу 

16.октобар 2019. 

 

 
 

 

26.фебруар 2020. 
 

Април 2020. 

Покрајински 

секретаријат за 

образовање, 

прописе, управу и 

нац.мањине-

национ.заједнице 

Безбедност и здравље деце, 
ученика и запослених, 

услед регистровања 

интензитета вируса грипа 
изнад епидемијског прага 

- Прекид васпитно-образовног рада 12.фебруар 2020-
21.фебруар 2020. 

Остале 

активности 

-„Ђорђе Натошевић“ 

 
-Консултант за HACCP 

  

-Лице за БЗНР/градска 
библиотека/  

-Координациони одбор 

Друштва санитарних 

инжењера и техничара 
Србије 

-Косовска битка између историјске 

стварности и мита/предавање 
Дејан Ристић/ 

-Размена искуства 

-Архивирање докумената 
 

-Размена искуства / П.У. 

 

-Извештај рада ДСИТС за 
2019.годину 

19.септембар 2019. 

13.децембар 2019. 

21.мај 2020. 

26.фебруар 2020 

19.јун 2020.Стари 

Сланкамен 

Аутор и излагач  

самосталног 

стручног рада на 

Националном  

Конгресу 

здравствених 

радника Србије 

са међународним 

учешћем 

 

„Сарадња као избор“ 

 

Усмено излагање самосталног 

ауторског рада, под називом: 

„Управљање документацијом 

HACCP система“ 

 

23-27.октобар 2019.. 
Златибор  
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Стручно 

усавршавање 

„Сви за здравље-здравље за 

све“! 

Савез удружења здравствених 

радника Србије 

Друштво санитарних инжењера и 

техничара Србије 

27.септембар 2019. 

Палић  

 

6. Извештај о раду сарадника за исхрану  

Исхрана се  у току радне 2019/2020 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. 

 Исхрана деце састоји се из два главна оброка, доручка и ручка и две ужине.Оброци се 

сервирају у одређеним временским интервалима. Оброцимa у вртићу се задовољава 75% дневних 

енергетских потреба. У централној кухињи припрема се ручак за седам објеката ПУ”Бошко Буха” 

и  четири објекта при Основним школама , а затим се дистрибуира до приручних кухиња.  

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. 

Од укупног броја уписане деце евидентирано је 16 деце са специфичним захтевима у 

исхрани: алергије на поједине намирнице или групе намирница, метаболички поремећаји., 

посебни здравствени захтеви. 

Табела 1. – Алергени 

Алерген Број деце 

орашасти  плодови 5 

Кикирики 4 

млеко и млечни производи 4 

јаја 4 

соја 2 

глутен 1 

парадајз 3 

мед 3 

целер 1 

сунцокрет и сусам 1 

риба 2 

 

 

Облик сарадње 

 

Садржај  

 

Начин остварења  

 

Место и време 

 
Сарадња са 

васпитним особљем 

у току Дечије 
недеље 

 
 

Тема: „Имам право 

на здраву храну“ 
 

 
Разговор са децом о њиховој 

исхрани, о избору здраве 

хране,након разговора 
припремање 

 
Објекат „Сунце“ 

07.10.2019 

 
Старија васпитна група 
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Сарадња са 

васпитним особљем 

на Светски дан 
здраве хране 

 

 
Сарадња са 

васпитним особљем 

 
 

 

 

Сарадња са 
васпитним особљем 

 

 
 

 

 
 

 

 

Сарадња са 
васпитним особљем 

 

 
 

 

 

 
Сарадња са 

васпитним особљем 

 

 

 

 
 

Тема:“ Значај хлеба у 

исхрани деце“ 

 
 

 

 
 

Тема: „Значај 

правилне исхране и 
пирамида здравља“ 

 

 

 
 

Тема: „ Значај 

бундеве у исхрани 
деце“ 

 

 
 

 

 

 
 

 

Тема: „ Здрава 
храна“ 

 

 

 
 

 

 
 

 

Тема :“ Значај рибе у 
исхрани деце“ 

лимунаде,подела флајера о 

здравој храни, бојење 

сликовница са воћем . 
 

 

Разговор са децом о врстама 

хлеба, његовом значају у 
исхрани, након разговора 

припремање хлеба и пецива 

од ражаног брашна са децом. 
 

 

Разговор са децом о значају 
правилне исхране, тумачење 

пирамиде исхране, игре  

асоцијације на тему здраве 

хране. 
 

 

Разговор са децом о значају 
бундеве у исхрани, њеним 

карактеристикама, изгледу, 

укусу,производима које 
користимо.Након разговора 

припремање пите бундеваре 

са децом. 

 
 

 

Разговор са децом о здравој 
храни, препознавање врста 

воћа и поврћа, квиз знања , а 

након разговора припремање 

воћне салате и практичне 
вежбе прања, гулења и 

сецкања воћа.  

 
 

Разговор са децом о значају 

рибе у исхрани, 
препознавање делова тела 

рибе, где риба живи, чиме се 

храни и када и како је 

служимо на трпези, шта 
риба садржи од хранљивих 

материја и зашто је важно 

често конзумирати рибу. 

(Вученовић, Ђуричиђ) 

 

 
 

Објекат „Невен“ 

16.10.2019 

Старија васпитна група  
(Жугић- Ђурић, Сурла) 

 

 
 

Објекат „Сунце“ 

31.10.2019 
Старија васпитна група 

(Башић- Голе, 

Констандиновић) 

 
 

Објекат „ Сунце“ 

01.11.2019 
Две средње васпитне 

групе 

(Овука,Гога, Јоргановић 
и Лукић) 

 

 

 
 

Објекат „Сунца“ 

10.02.2020 
(Рончевић, Мандић) 

 

 

 
 

 

Објекат „Сунце“ 
Старија јаслена група 

(Јовић, Мишић) 
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Сарадања са 

родитељима 

Консултације у вези 

значаја правилне 

исхране деце 
-Консултације у вези 

индивидуалних 

јеловника  због 

здравствених потреба 
детета или других 

опредељења 

Индивидуални разговори, 

панои за родитеље 

 
Израда индивидуалних 

јеловника 

 

Израда листе нутритивних 
алергена у јеловнику 

 

 

Током године, 

по потреби 
 

 

 

 
 

 

Сарадња са тимом 
за превентивну 

здравствену 

заштиту 
 

 

 

Консултације  у вези 
здравственог стања 

детета и потреба 

везаних за исхрану 

 
 

 

Размена искуства 
  

  
 

 

Током године 

Сарадња са 
сарадником за 

здравствену 

заштиту , 
безбедност и 

здравље на раду и 

економом 

 
Праћење  

хигијенског стања 

кухињских блокова 
 

 

Интерна контрола 
хигијеског стања кухињског 

блока  

 
Контрола исправности 

намирница (рокови 

употребе) 

 
Записници о враћању 

намирница тендерски 

изабраном добављачу 

Током године 
 

 

 
 

 

Сарадња са 

стручним лицима 

тендерски 

изабраних 
добављача 

Праћење квалитета 

намирница 

Телефонски разговори са 

прехрамбеним технолозима  

и рад на унапређењу 

квалитета намирница  

Током године 

 
Сарадња са 

правном службом и 

службом 

рачуноводства 

 
Јавне набавке 

намирница и 

прехрамбених 

производа 
 

 

 
Израда тендерске 

документације – техничке 

спецификације 

Праћење јавних набавки 
намирница и прехрамбених 

производа 

 
Током године 

 

 

 

 

Сарадња са 
кухињским и 

техничким особљем  

-Правилна припрема 

и квалитет готовог 
оброка 

 

-Утрошак намирница 
 

 

 

 Дневни  и недељни 

извештај о утрошку 
намирница 

 

Пријем намирница, тачност 
декларације, складиштење и 

дистрибуција 

 

Евиденција о квалитету 
готовог оброка 

(органолептичка оцена 

мириса, укуса, садржаја 
соли) 

Свакодневно 

 
 

 

По потреби 
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Сарадња са Заводом 

за јавно здравље 
Сремска 

Митровица 

 

 

-Узимање брисева из 

кухињског блока 
-Калоријско-

броматолошка 

анализа 

 

Брис посуђа и брис руку 

кухињског особља 
-Одређивање калоријске 

вредности оброка 

 

 

 

Месечно 
 

 

 

 

 

Стручно 
усавршавање 

 

 
 

 

 

 

Удружење 

дијететичара – 
нутрициониста 

предшколских 

установа Београда 
 

Удружење 

нутрициониста-

дијететичара 
предшколских 

установа Србије 

 

Тема: „ Стандарди и 

квалитет исхране деце у 
предшколским установама“ 

 

 
 

Тема: „ Значај праћења и 

контроле алергија и 

интолеранција на храну код 
деце и исхрана у 

предшколским установама“ 

 

15. новембар 2019. 

Младеновац 
 

 

 
 

 

25-26. јун 2020. 

Бања Врујци 
 

 

Сарадња са 
медијима  

Сремска ТВ Промовисање правилне 
исхране путем медија 

14.11.2019 

Превентивне 

активности на 

очувању здравља 
деце и одраслих 

Перманентно 

развијати свест о 

правилној исхрани и 
безбедној храни 

 

Саветодавни разговори 

 
 

 

Током године 

 
 

 

 

 
 

 

 
Остале активности 

 

  

Размена искуства са 

колегиницом из 

Специјалне болнице 
за посттрауматска 

стања и неуролошка 

обољења 
„ДР.Боривоје 

Гњатић“ Стари 

Сланкамен у вези 

HACCP  
документације 

 

Присуствовала 
Седници Савета 

Здравља  

Учешће на активу 
директора и 

нутрициониста 

Срема 

Припреме и 
опремање објекта 

„Бубамара“ 

(Школица Живота 
Новак Ђоковић) за 

отварање 

полудневног боравка 
за децу.. 

Посета дијететичара –

нутриционисте нашој 

установи 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Општина Инђија 
 

 

Шид 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

20.09.2019 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

16.10.2019 

 
 

 

21.02.2020 
 

 

 

26.02.2020 
 

 

 
 

 

 

V ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
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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;  

решењем бр. 02-34/2017-I од 21.02.2017. године СО-е Инђија је  за члана органа управљања 

именовала Контић Марију,  из реда локалне самоуправе, уместо Балевић Далибора; решењем 

бр.02-242/2017-I од 20.09.2017. године СО-е Инђија је  за члана органа управљања именовала 

Ерор Ивану, из реда локалне самоуправе уместо Безовник Петера; решењем бр.02-212/2018-I од 

11.11.2018. године СО-е Инђија је  за члана органа управљања именовала Драгана Иброчића, из 

реда локалне самоуправе уместо Марије Контић и Јелену Пуђу из реда родитеља уместо Драгана 

Иброчића и решењем бр. 02-233/2019-I од 20.11.2019. год. именоване су Зорица Мандић и Соња 

Маџић из реда родитеља уместо Татјане Ђоковић и Марије Зорић. 

Извештај о раду органа управљања је рађен јединствено за радну 2019/2020. годину 

односно за период од 01.09.2019. – 31.08.2020. године.   

             Управни одбор Предшколске  установе „Бошко Буха“ Инђија   је у радној 2019/2020. 

години ,  одржао 18 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:   

-  53 одлука  

-  7 закључка  

-   8 решења.      

 Усвојени су:  

 Извештај о Извршењу годишњег плана ПУ „Бошко Буха“ Инђија рада за радну 2018/2019. 

годину; 

-Извештај о остваривању предвиђених циљева,задатака и активности планираних Развојним 

планом ПУ "Бошко Буха" Инђија (2017.-2020) у радној 2018/2019.години; 

-Извештај о самовредњовању рада ПУ "Бошко Буха"Инђија у радној 2018/2019.години; 

-Извештај о раду директора ПУ „Бошко Буха“ Инђија за период од 16.01.2019. године до 

31.08.2019. године; 

- Извештај о раду директора ПУ „Бошко Буха“ Инђија за период од 01.09.2019. године до 

20.01.2020. године; 

-Извештај о остваривању Плана стручног усавршавања запослених у ПУ "Бошко Буха"Инђија за 

радну 2018/2019.годину 

 - Извештај о попису имовине и обавеза ПУ „Бошко Буха“Инђија на дан 31.12.2019. године; 

- Извештај о финансијском пословању ПУ „Бошко Буха“ Инђија  за 2019. годину;  

- Завршни рачун ПУ „Бошко Буха“ Инђија  за 2019. годину;          

 Донети су: 

- План стручног усавршавања запослених у ПУ "Бошко Буха"Инђија за радну 2019/2020.годину 

- Годишњи план рада ПУ „Бошко Буха“Инђија за радну 2019/2020. годину ;  

-Акциони план за реализацију предвиђених циљева,задатака и активности планираних Развојним 

планом ПУ "Бошко Буха" Инђија (2017.-2020) у радној 2019/2020.години; 

- Измене Финансијског плана пословања ПУ „Бошко Буха“ Инђија за 2019.годину (III ребаланс); 

-  Финансиjски план  ПУ „Бошко Буха“Инђија за 2020. годину и Измене Финансијског плана ПУ 

„Бошко Буха“ Инђија за 2020.годину (I ребаланс ); 

 - Развојни  плана ПУ "Бошко Буха" Инђија за период од 2020. до 2023. године; 
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-  План набавки ПУ „Бошко Буха“Инђија за 2020. годину ; 

 -Праћење остваривања Развојног плана за период од  2017. до 2020.године; 

-Европски Развојни план  ПУ „Бошко Буха“Инђија за период од  септембра 2020. до  септембра 

2023.године; 

-Одлука о обављању делатности ПУ „Бошко Буха“Инђија ради добијања решења о 

верификацији односно ради подношења захтева за верификацију Министарству просвете,науке 

и технолошког развоја; 

-  Измене и допуне Статут ПУ „Бошко Буха“Инђија; 

-  Правилник о поклонима запослених  у ПУ „Бошко Буха“Инђија; 

-  Правилник о донацијама у ПУ „Бошко Буха“Инђија; 

-  Правилник о спречавању сукоба интереса  у ПУ „Бошко Буха“Инђија; 

-  Правилника о заштитуи података о личности  у ПУ „Бошко Буха“Инђија; 

-  Измене и допуне  Правилник о упису деце у ПУ „Бошко Буха“Инђија; 

- Одлука о расписивању конкурса за избор директора ПУ „Бошко Буха“Инђија; 

           Дата је сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и 

систематизацији послова и радних задатака  у ПУ „Бошко Буха“ Инђија од 28.08.2018. и од 

11.06.2019.године. 

           Разматране су и прихваћене информације из записника о извршеним инспекцијским  

надзорима. 

 

2. Извештај о раду Савета родитеља 
  

         Савет родитеља  као саветодавни орган  установе, у   радној  2019/2020. години је одржао 

седам 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   

-Доношење одлуке о конституисању Савета родитеља, избор председника и  заменика 

председника Савета родитеља ПУ „Бошко Буха“ за радну 2019/2020.годину, избор два 

представника родитеља у Управни одбор ПУ „Бошко Буха и избор представника Општинског 

савета родитеља из реда ПУ "Бошко Буха"за радну 2019/2020. годину 

-Избор представника родитеља за стручне тимове ПУ „Бошко Буха“ за радну 2018/2019.годину 

- Разматрање Извештаја о реализацији васпитно-образовног рада за радну 2018/2019.годину 

-Разматрање извештаја о раду стручних актива и тимова у радној 2018/2019.години 

-Разматрање Извештаја о раду директора  Јелене Кресоја у периоду од 16.01.2019. до 

31.08.2019.године 

 -Разматрање Извештаја о стручном усавршавању за радну 2018/2019.годину 

 - Разматрање  Извештаја о реализацији предвиђених циљева, задатака и активности планираних 

Развојним планом за радну 2018/2019. годину 

 - Разматрање извештаја о Извршењу Годишњег плана рада ПУ “Бошко Буха“ Инђија за 

2018/2019. годину. 

 - Разматрање Акционог план за реализацију циљева Развојног плана за радну 2019/2020.годину 

- Разматрање Плана стручног усавршавања за радну 2019/2020.годину  

 -Разматрање и давање сагласности на Предлог програма извођења излета у природи у радној 

2019/2020.години 

 -Разматрање  Годишњег плана рад  ПУ“Бошко Буха“ за радну 2019/2020 годину 

-Разматрање и доношење одлуке о намени коришћења  родитељских средстава 

-Давање сагласности на одлуку васпитно-образовног већа о избору радног листа за радну 

2019/2020.годину 
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 -Позоришне представе за децу                                                                                                                    

-Договор око Новогодишњих пакетића за децу                                                                                         

-Фотографисање деце  

- Разматрање извештаја о раду стручних актива и тимова у радној 2019/200.годи 

-Разматрање извештаја о реализацији ВОР-а у I полугодишту радне 2019./2020.године 

-Анализа реализације Програма заштите деце од дискриминације, насиља,злостављања и 

занемаривања у I полугодишту радне 2019./2020.године 

-Праћење остваривања Развојног плана за период од  2017. до 2020.године 

-Праћење остваривања Плана стручног усавршавања у I полугодишту радне 2019/2020.године 

 -Разматрање Извештаја о раду директора у периоду од 01.09.2019.године до 20.01.2020. године 

-Разматрање предлога Развојног плана установе за период  од 2020. до 2023. године 

-Разматрање предлога Европског Развојни план  ПУ „Бошко Буха“Инђија за период од  

септембра 2020. до  септембра 2023.године; 

-Предлагање три представника родитеље родитеља у Управни одбор ПУ"Бошко Буха" у Инђији 

-Разматрање Извештаја комисије за упис деце у радну 2020/2021. годину 

               

        Скупштина општине Инђија је  решењем бр. 02-277/2019-III од 18.12.2019. године, 

именовала  члана савета родитеља ПУ "Бошко Буха" Инђија у Општинском савету родитеља и 

то: Олгу Ализадех и заменика члана Драгану Гаврић. 
 

3. Извештај о раду  директора 

3.1. Извештај за период од 01.09.2019. до 20.01.2020. 

1.РУКОВОЂЕЊЕ ПРОЦЕСОМ ВАСПИТАЊА И УЧЕЊА                                                                          

1.1.Развој културе васпитно-образовног рада 

Годишњим програмом рада предвиђено је да предмет самовредновања установе за радну 

2019/2020. годину буде  „Васпитно образовни рад-физичка срдедина подстиче учење и развој 

деце“ док је за Акциони плана за унапређење рада установе на основу резултата самовредновања 

планирана област квалитета „Подршка деци и породици“. На стручним активима васпитача и 

медецинских сестара подељени су  инструменти-анкета за самовредновање, кроз коју су исти 

самопроцењивали физичку средину у боравку за децу  и заједничке просторе који користе деца 

на нивоу објекта. Прикупљени подаци се анализирају како би се проценио ниво остварености по 

стандардима квалитета тј. уочиле јаке стране и области које треба унапредити. 

          У циљу упознавања и бољег разумевања нових Основа програма предшколског васпитања 

и образовања организована је обука "Компас за учење" (16.11.2019.) за 58 запослених, а у сарадњи 

са Удружењем васпитача Војводине и уз подршку Школске управе  организована је радионица 

"Развијање сарадње и заједнице учења" у објекту "Сунце" за 30 учесника из Сремског округа. На  

стручним сусрети васпитача  "Изазови  у грађењу културе вртића као места заједничког 

живљења" који је одржан на Тари (05.-08.12.2019), присуствовало сам са још 5 васпитача. 

        Запослени који су прошли обуку (5-оро) "Изградња капацитета образовних институција у 

РС за писање пројеката" која је одржана од 19. 10. до 20.10.2020.године, су поднели пројектну 

пријаву у оквиру пројекта "ИКО клуб-превазилажење сегрегативног мултикултурализма" под 

називом "Инђија /Ниш некад и сад и народи који су је/га обликовали" која је одбрена, а за 

партнера нам  је додељена ОШ"Учитељ Таса"Ниш. За активности кјое ће се реализовати од 

фебруара до маја 2020. године  добијена су средства у износу од 44.000 динара. 

        Како би запослени стекли знање и основне информације за учешће у Erazmus +programu за 

област образовања Fondacije Tempus, 5-оро запослених је присуствовало Erazmus + 

Информативном дану који је одржан 13.11.2019. године  и радионици за писање пројеката 
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мобилности К1, 03.12.2019. Након обуке израђена  је пројектна пријава за пројекат мобилности 

К1 који обухвата активности праћења на радном месту у програмској земљи-Португалија и 

учествовање на обукама-курсевима  у Италији. Уколико пројекат буде одобрен добијају се 

средства за реализацију пројекта у износу од 11.500 еура. 

         Поред напоменутих семинара учествовала сам : „Пертинијеви  дани“ (04.09.2019.),  

"Златиборски дани јавних набавки "(05-07.12.2019.), као и на активима директора у општини 

Инђија (15.10.2019.) и  сремском округу (21.10.2019. и 03.12.2019.).                                                                                                                         

        У намери да дечје боравке  и остале заједничке просторе за децу усагласимо са концепсцијом 

нових Основама програма,  спроведена је јавна набавка за куповину новог намештаја за децу. 

Вредност набавке је 4.751.190,00 са ПДВ-ом а истом су  обухваћени сви објекти установе.У  

боравцима за децу, у  објекту "Сунце" и "Невен" разведена је нова интернет мрежа са оптичким 

кабловима , а износ радова је 615.726,00 динара. Компанија "Грундфос"је донирала 15 лап топ 

рачунара у вредности од 279.873,35 динара који ће бити распоређени по свим објектима установе 

за рад са децом (уговор бр.112-53/2020-01). Извршена је набавка дидактичких играчака за 

опремање васпитних  група у објекту „Невен“ у Инђији и  припремне групе у ОШ "Д.Јерковић"у 

износу од  571.273,00 динара са ПДВ-ом.  

        Присуствовала сам на 6  угледних активности, пратила рад васпитача и деце у групи, давала 

повратне информације о раду, усмено и у писаном извештају.  

        Сазивала сам и руководила седницама Васпитно-образовног већа (12.09.2019., 24.12.2019.), 

педагошког колегијума (11.10.2019.), стручним активом за развојно планирање (11.09.2019.) и 

тимом руководилацa објеката (30.09.2019.,13.12.2019.), усмеравала и усклађивала рад осталих 

стручних органа у установи.Формирани су нови тимови у установи: тима за међународне 

пројекте,за увођење нових Основа предшколског програма и тим за пројектно планирање. 

 

1.2.Стварање здравих и безбедних услова за развој детета 

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. 

Пратила сам услове за безбедност деце у објектима и двориштима редовним обиласком 

истих, број долазеће деце у групи, здравствено хигијенске услове и опремљеност. На састанцима 

тима руководилаца објеката редовно су поднети  Извештаји главних васпитача о праћењу и 

спровођењу мера безбедности у објектима. Посебно сам вршила појачан надзор и праћење мера 

заштите који је донео Тим за заштиту деце од дискриминације,насиља,злостављања и 

занемаривања (број 60-355-10/2019-01 од 08.11.2019.год.) а у вези догађаја када је васпитачица 

С.Д. након јутарњег пријема послала шестогодишње дете М.Ш. да преда мами рачун за боравак 

детета у установи ван објеката ОШ "П.Кочић" у Инђији.Због неспровођења мера безбедности 

детета покренут је дисциплински поступак против васпитачице С.Д. 

Адаптација простора при ОШ "П.Кочић" на Љукову, који је уступљен установи на 

коришћење, почела је да се реализује у децембру 2019. године.Према потписаним уговорима 

укупна вредност пројекта износи 8,183,000.00 динара, у оквиру којег је фондација обезбедила 

6,182,000.00 динара, и то : 3.500.000,00 динара за грађевинске радове,за опремање простора 

неопходним намештајем,дидактичким средствима и потрошним материјалом обезбеђено је 

1.100.000,00 динара,док је просталих 1.582.000,00 динара намењено за обуке васпитача, 

менторинг и супервизију. Општина Инђија је као партнер узела учешће у износу 2.001.000,00 

динара. У току реализације наведеног пројекта Фондација Новак Ђоковић је још понудила и да 

се постави и опреми дечије игралиште на површини до 300 м2 испред објекта који користи наша 

установа, као и ограђивање дечијег игралишта које је потребно због безбедности деце, а које би 

у целости финансирала наведена фондација, без икаквог финансијског учешћа од стране наше 

установе и општине Инђија. Процењена вредност ових радова је око 3.200.000,00 динара а рок за 

постављање и монтажу је крај фебруара када се очекује почетак рада објекта.  
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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 

У сарадњи са координатором за пројектно планирање иницирала, укључивала се и  

подстицала запослене у спровођењу активности уређења заједничких простора за учење и игру 

деце, обезбедила прилике да се оствари хоризонтална размена са ПУ"Маштоленд Н.Сад, како би 

се у објектима установе ширила добра пракса и уводиле новине у ВОР- примена пројектног учења 

и уређења средине за учење деце. 

Анализирала сам сопствени рад на основу Правилника о компетенцијама директора уз 

преиспитивање доказа и сагледавања остварених резултата из Извештаја о раду директора, 

вођења портфолија.    

1.4. О безбеђивање инклузивног приступа у васпитно-образовном процесу 

У оквиру Акционог плана за унапређење рада установе на основу резултата 

самовредновања у области „Подршка деци и породици“, реализован је циљ "Унапређивање 

културе ПУ промовисањем инклузивних вредности и то кроз организовање манифестације за 

децу, родитеље и васпитаче поводом Светског дана детета. На презентацији "Квалитетно 

образовање за сву децу-инклузивно образовање" одржано 19.11.2019. године учествовало је 80 

запослених, а на стручној презентацији "Дискриминација у ВО установама" 20.11.2019.године,69 

запослених. Остале активности по плану манифестације су реализоване од 11.11.2019.  до 

22.11.2019.године.У оквиру циља "Унапређење инклузивне праксе" реализован је  семинар 

"Приступи у прилагођавању садржаја деци са сметњама у развоју-активности по мери детета" 

,30.11.-01.12.2019.године где је учествовало 30 запослених. Поред унапређења компетенција 

васпитача за пружање додатне подршке  деци са тешкоћама,реализован је и задатак везан за 

системску подршку инклузивном образовању, те је поднето 16 захтева за процену потреба детета 

за додатном подршком општинској Интерресорној комисији, у  четири захтева  је предложена 

мера ангажовања личног пратиоца, и то за децу са вишеструким сметњама у развоју и/или 

сметњама из спектра аутизама која су од ове радне године први пут уписана у предшколску 

установу. До сада је 8-оро деце остварило право на бесплатан боравак  са тешкоћама у развоју,а 

за 6-оро деце су издате потврде да похађају нашу Установу ради подношења Захтева за 

остваривање права на бесплатан боравак.  Тренутно су за подршку деци која су уписана у нашу 

установу, а на основу мишљења интерресорне Комисије,  додељена четири лична пратиоца, и то 

за децу М.К. (6 година) и М.В. (4 године) од радне 2018/19., а за децу Ј.Б. (5 година) и С.С. (5 

година) од ове радне године. 

1.5.Обезбеђивање и праћење добробити и развоја детета 

Обезбедила сам неопходне услове за стручно усавршавање васпитача, стручних сарадника 

и сарадника на 27 различитих семинара, трибина, конференција...како би стечено знање 

применили у непосредном раду са децом. 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 ( четворо деце са сметњама у 

развоју је добило решење за личног пратиоца)  и остваривању права за бесплатан боравак у 

установи деце са сметњама у развоју(осморо деце је остварило право на бесплатан боравак). 
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2.ПЛАНИРАЊЕ,ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

2.1.Планирање и организација рада и контрола установе   

Са најближим сарадницима учествовала сам у изради и доношењу следећих докумената: 

Извештаја о реализацији Годишњег плана рада установе за 2018./2019. годину ,Годишњег плана 

рада за 2019/2020.годину, Плана стручног усавршавања за радну 2019/2020.годину. 

Благовремено сам упућивала документа Савету родитеља и  Васпитно- образовном већу 

(12.09.2019.) и Управном одбору да их доносе (13.09.2019.).У току је израда Европског развојног 

плана установе за период од2020. до 2023. године. 

 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. 

2.2.Управљање информационим системом установе 

Благовремено сам информисала запослене преко главних васпитача, на Васпитно-

образовном већу, активима, истицањем обавештења, одлука, решења, општих аката и других 

докумената на огласној табли и у непосредном разговору са запосленима. 

Компанија "Грундфос"је донирала 15 лап топ рачунара у вредности од 279.873,35 динара 

који ће бити распоређени по свим објектима установе за рад са децом (уговор бр.112-53/2020-01). 

Пратила сам и усмеравала редовно ажурирање информација на сајту установе. 

Прослеђивала сам информације и обавештења која се тичу рада установе локалним медијима.  

2.5.Управљање системом обезбеђивања квалитета у установи 

Годишњим планом рада установе планирани су и реализовани  програми рада са децом, 

породицом и локалном заједницом, формирани стручни органи и тимови према компетенцијама 

запослених који остварују активности према плану, постоји план Стручног усавршавања 

запослених у установи и ван установе, акциони план за остваривање циљева и задатака Развојног 

плана, план рада Органа управљања и Савета родитеља, менторске подршке и  инструктивно 

педагошког рада чија реализација и коришћење резултата реализације кроз израду извештаја  ће 

допринети обезбеђивању квалитетуа рада установе. 

Планом самовредновања дефинисане су активности и задужења чланова тима за 

самовредновање, који подносе извештај о извршеном самовредновању и предлажу мере за 

унапређење квалитета рада установе, односно израђују Акциони план за наредну радну годину.    

 

3.ПРАЋЕЊЕ  И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

3.1.Планирање,селекција и пријем запослених 

             На почетку I полугодишта радне 2019/2020. године извршила сам пријем 51 радника на 

одређено време, од којих је 30 васпитно-образовно особље (13 ангажовано у припремном 

предшколском програму). 
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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 тимом за професионални развој израђен је Плана стручног усавршавања у  

установи и ван ње, на основу резултата самовредновања и на основу личног изјашњавања 

васпитача где им је отребна подршка,  пратила  евиденцију о учешћу и броју сати обуке  за сваког 

запосленог. 

 На основу плана остварене су следеће активности: 

-„Пертинијеви дани 2019.“- 4 учесника; 04.09.2019. 

- Балкански савез удружења васпитача„ Васпитање игром и покретом кроз свакодневни живот 

детета"- 3 учесник; 12.-15.09.2019. 

-Министарство просвете,науке и тех.развоја„Велики људи од малих ногу“- 4 учесника; 

20.09.2019. 

- „Зашто су бајке важне за децу“- 9 учесника; 12.10.2019. 

- „Стручна конференција медецинских сестара ПУ Србије“-5 учесника; 03.10.-06.10.2019. 

-„Стручни сусрети стручних сарадника и сарадника ПУ Србије“; 3 учесника; 

31.10.-03.11.2019. 

- „Основни базични курс Монтесоро програма-1 део“- 2 учесника; 24-27.10.2019. 

- "Изградња капацитета образовних институција у РС за писање пројеката" - 5 учесника 19-

20.10.2019. 

- „ Стручна конференција друштва санитарних инжињера и техничара Србије“- 1 учесника; 27.-

28.09.2019. 

- Удружење стр.сарадника и сарадника  ПУ Србије „Основе програма ПВО“- 5 учесника;16.11.-

17.11.2019. 

- „  Рано препознавање поремећаја говора и социо-емоционалног развоја деце у јаслама и 

вртићима и практични пристипу у раду " 30 васпитача; 26.10.2019.           

- Међунорадна конференција „ Савремени трендови у психологији“- 1 учесника; 24-26.10.2019. 

-Конференција „Трансдисциплинарни и на породицу усмерен пробни модел интерсекторског 

система ране интервенције у Србији“-1 учесника; 11.10.2019. 

-Трибина "Јачање дигиталних компетенција васпитача"-4 учесника;23.10.2019. 

-Округли сто "Сарадња институција у спречавању насиља у породици"-2 учесника;23.10.2019. 

-Национални Конгрес здр.радника Србије 1.категорије"Сарадња као избор"1 учесник;23-

27.10.2019. 

-Трибина"Концепти које је важно да разумемо"-2 учесника;25.10.2019. 

-Семинар"Компас за учење"- 58 учесника;16.11.2019. 

-Семинар"Приступи у прилагођавању садржаја деци са сметњама у разоју-активности по мери 

детета"- 30 учесника;30.11.-01.12.2019. 

-Стр.конференција"Стандарди и квалитет исхране деце у ПУ"- 1 учесник;15.11.2019. 

- Fondacijа Tempus, Erazmus + Информативни дан-5 учесника; 13.11.2019. 

- Fondacijа Tempus, Радионице за писање пројеката мобилности К1, 03.12.2019. 

-Стр.скуп васпитача Србије"Изазови у грађењу културе вртића као места заједничког 

живљења"Тара- 6 учесника; 05.-08.12.2019. 

-Стр.сусрети oкружни "Улога мед.сестара васпитача у подстицању учења и развоја детета кроз 

заједничко учешће деце и одраслих"- 3 учесника;13.-14.12.2019. 

-XXI Сусрети установа „Најважнија питања у реформисању јавног сектора и како их 

решавати“-2 учесник; 01.-04.10.2019. 

- "Златиборски дани јавних набавки"- 2 учесник; 23-26.09.2019. 
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- „Шифарник занимања и рад на порталу CROSO“- 1 учесника;27.09.2019. 

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. 

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 (4 посета васпитачима и 1 медецинским сестрама). 

У сарадњи са координатором актива приправника и ментора организовала сам полагање 

пред комисијом за 4 приправника, давала  повратне информације и савете за даљи рад. 

Користила сам различите начине мотивисања и награђивања рада запослених: 

похваљивање, коришћење интерних дана за остварене разултате у раду, похађање стручних 

скупова на националном нивоу  (као излагачи али и као учесници),  и исплаћивање дневница за 

службена путовања .Поводом Новогодишњих празника 23.12.2019. године организована је 

прослава у ресторану „Дијамант“ где је присуствовало  око 100 запослених. 

4.САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА, ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

4.1.Сарадња са родитељима/старатељима                                                                                                  

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. 

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.Одржана су два родитељска састанка, један  у ППГ при ОШ "Д.Јерковић" поводом 

незадовољства родитеља простором где деца бораве (10.09.2019.) и други, у ППГ  при ОШ 

"П.Кочић" са циљем да се родитељи информишу о предузетим мерама установе поводом 

притужбе мајке З.Ш (18.11.2019.). 

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 (12.09.2019.,09.12.2019.). Један представник родитеља и његов заменик изабран је за 

Општински савет родитеља.  

У сарадњи са помоћником директора, психологом и координатором тима за пројектно 

планирање организовани су општи  родитељски састанци (29.10., 30.10. и 01.11.2019.) са циљем 

представљања нових Основа програма предшколског васпитања и образовања и позивања 

родитеља да се укључе у промену физичке средине.У већини објеката установе, кроз радионице 

и заједничко учешће родитељи су били укључени у формирање просторних целина и уношење 

различитих средстава и материјала за игру и учење деце.    

4.2.Сарадња са органом управљања и репрезентативним органом установе 

У сарадњи са секретаром установе, благовремено сам сазивала седнице Управног одбора 

и извештавала чланове о свим сегментима рада установе како би омогућила органу управљања 
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да обавља послове предвиђене законoм (13.09.2019., 26.09.2019., 29.10.2019., 29.11.2019., 

03.12.2019., 20.12.2019., 15.10.2020.). На седницама управног одбора редовно присуствује 

представник синдиката. 

4.3.Сарадња са државном управом и локалном самоуправом 

Остварила сам конструктивне односе са државним органима и ресорним министарством 

и  благовремено  достављала податке Школској управи. 

Присуствовала сам састанку директора и стручних сарадника предшколских установа 

Сремског округа (21.10.2019.), који је руководила просветна саветница из Школске управе,Весна 

Радуловић.Са Удружењем васпитача Војводине и уз подршку Школске управе  организована је 

радионица "Развијање сарадње и заједнице учења" у објекту "Сунце" за 30 учесника из Сремског 

округа. 

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 (15.10.2019.) као и Савету  друштвених  делатности (07.10.2019., 

26.12.2019.). Установа је учествовала у изради Плана јавног здравља општине Инђија. 

У сарадњи са помоћником директора благовремено сам достављала све потребне 

информације и организовала учешће установе у активностима локалне заједнице: 

-учешће у манифестацији "Дани меда"-Удружење пчелара Рој                                                           

- пријем деце код председника општине у Дечјој недељи                                                                                

- позоришне представе за децу у Културном Центру (једном месечно)                                                        

- офтамолошки прегледи деце по објектима установе- Дом здравља Инђија                                       

- учешће  у КЦ са традиционалном игром поводом обележавања месеца старих „Сунчана јесен 

живота“                                                                                                                                                                    

- Спортски савез Инђије-Уличне трке поводом ослобођења Инђије 

4.4 Сарадња са широм заједницом 

За потребе аплицирања за учешће у међународним пројкетима, приступили смо изради 

Европског  развојни план за период од септембра 2020. до септембра 2023.године. Тимска 

дискусија у оквиру установе је показала да постоји висока мотивација запослених за учешће у 

међународним пројектима и да су препознати бројне добити за установу као и за појединце, као 

што су: модернизација установе и унапређење квалитета васпитно-образовног рада, унапређење 

социјалних, језичких, дигиталних, педагошких и интеркултуралних компетенција запослених, 

ширење перспективе и стицање интеркултуралне димензије. Након обуке за учешће у Erazmus 

+programu за област образовања Fondacije Tempus, израђена је пројектна пријава за пројекат 

мобилности К1. 

Тренутно  установа учествује као партнерска организација у реализацији пројекта на 

републичком нивоу  „Школице живота – заједно за детињство“ у сарадњи са Фондацијом Новак 

Ђоковић и Центром за интерактивну педагогију. 

5. ФИНАНСИСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ 

5.1.Управљање финансиским ресурсима 
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У сарадњи са шефом рачуноводства планирала сам и управљала финансијским токовима . 

Учестововала сам у изради Финансијског плана установе за 2020. годину,са чијом се детаљном 

израдом и анализом почело у августу 2019. године. Управни одбор је на седници одржаној 20. 

децембра 2019. године донео Финансијски план Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија за 

2020. годину , а усвојила га је Скупштина општине Инђија на седници одржаној 30.  Децембра 

2019. године у оквиру Одлуке о буџету Општине Инђија за 2020. годину („Сл.лист општине 

Инђија“ бр. 29/19). Према елементима и одредбама  напред наведене Одлуке планирана средства 

за период 01.01.-31.12.2020. износе  280.056.864,47,00 динара , а распоређена према изворима 

финансирања износе : 

01 –Приходи из буџета -262.556.864,00 

07- Трансфери од других нивоа власти – 16.000.000,00 

16- Родитељски динар за ваннаставне активности -1.500.000,00. 

       Вршила сам анализу финансијског пословања, давала смернице и обезбеђивала средства за 

несметано функционисање и реализовање активности предвиђених финансијским планом 

установе за 2019. годину. 

      Од укупно планираних средстава за 2019. годину  по Одлуци о ребалансу буџета општине 

Инђија  (Сл.лист  општине Инђија бр.25/18) у износу од  285.173.291,00 динара установа је 

остварила приход од 205.939.483,94 динара, што је 72,22 % од укупно планираних средстава из 

буџета општине Инђија. 

      Из буџета Републике Србије планираних   у износу од  13.000.000,00 за финансирање 

припремног предшколског програма у трајању од четири сата , остварен је приход од 

10.291.604,27 динара  што је 79,17 % од укупно планираних прихода. 

     Од планираних средстава из родитељског динара за ваннаставне активности у укупном износу 

од 1.500.000,00 милиона остварили смо приход од 1.135.040,05 динара , што је 75,67 % 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.) 

     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. 

      У периоду од 29.05.2019. године до 13.11.2019. године наша установа је била субјект ревизије 

правилности пословања за 2018. годину у делу преузимање обавеза изнад одобрених 

апропријација,јавне набавке и расходе за запослене.Државна ревизорска институција је 

доставила предлог Извештаја о ревизији пословања ПУ"Бошко Буха" бр.400-1313/16 од 

13.11.2019. године који је постављен на сајту ДРИ. 

       5.2.Управљање материјалним ресурсима 

     Годишњи и Развојни план установе је усклађен са Финансијским планом  и Планом јавних 

набавки за 2020 . годину, који су реално планирани у складу са потребама установе , што показују 

остварени приходи у предходно наведеном одељку. 

     У сарадњи са службеником за јавне набавке учествовала сам у процесу припреме 

документације и спровођењу јавних набавки како би се васпитно-образовни процес оптимално 

изводио и установа несметано функционисала. 

    У овом периоду благовремено су спроведене: 
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Набавке мале вредности и отворени поступци- храна, намирнице и вода ЈН ОП 15/2019, 

Осигурање деце ЈНМВ 12/2019 и намештај за објекат „Невен“ у Инђији ЈНМВ 14/2019;  

Набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама: кломпе за запослене, поправка 

машине за судове и сервис казана,рушење старог  објекта у Н. Сланкамену, играчке, 

фотографисање са Деда Мразом и развођење интернет мреже у објекту „Сунце“. 

                                                                                                                                                                                               

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 40-часовној 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 васпитно-образовног 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 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.                                           

У овом периоду  донет је Правилник о поклонима, Правилник о донацијама, Правилник о 

спречавању сукоба интереса на које је Управни одбор дао сагласност 29.10.2019.године. 

Објављивањем наведеног општег акта  на огласној табли установе обезбеђена је доступност и 

упознавање  запослених са његовом садржином.                                       

6.3. Примена општих аката и документације установе 

     У периоду од 01.09.2019. до 15.01.2020. године извршени су следећи инспекцијски надзори:   

        1.Просветна инспекција    
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         Извршен је један редован инспекцијски  надзор  просветне инспекције, и то 10. децембра 

2019. године од стране општинског просветног инспектора. Након извршеног надзора просветни 

инспектор је у записнику број 614-1-89/2019-IV-05 од 16.децембра 2019. године  констатовао да 

није уочио незаконитости у поступању установе осим у случају описаним у групи питања, 

бр.1."Обављање делатности васпитања и образовања", група питања, бр.5."Планирање и 

програмирање рада установе" и бр.6."Упис деце,формирање група" из контролне листе КЛ-003-

01/01.на основу утврђеног чињеничног стања,установи је наложено да исходује акт о 

верификацији од надлежног органа у складу са новодонетим прописима. 

        У овом периоду извршен је један ванредни инспекцијски надзор просветног инспектора, и 

то 22.11.2019.године, по службеној дужности а на основу анонимне представке поднете 

14.11.2019. године, просветном инспектору општине Инђија,путем апликације систем 48. 

Предмет инспекцијског надзора је провера навода из анонимне представке, да је дете које је 

обухваћено ВОР-ом у издвојеном одељењу при ОШ "П.Кочић" у Инђији,напустило простор 

школе како би родитељу предао рачун за боравак  у установи". Након извршеног надзора 

просветни инспектор је у записнику број 614-1-86/2019-IV-05 од 22.11.2019. године  констатовао 

да установа није поступила супротно законским и осталим важећим прописима. 

 

3.2. Извештај о раду директора  за период од 21.01.2019.  до 31.08.2020. 

1.РУКОВОЂЕЊЕ ПРОЦЕСОМ ВАСПИТАЊА И УЧЕЊА ДЕТЕТА                                                                   

1.1.Развој културе васпитно-образовног рада 

      Годишњим програмом рада предвиђено је да предмет самовредновања установе за радну 

2019/2020. годину буде  „Васпитно образовни рад-физичка средина подстиче учење и развој 

деце“. У процесу самовредновања учествовали су сви запослени васпитачи, медицинске сестре-

васпитачи, стручни сарадници и управа вртића, као и деца која похађају предшколску установу. 

Подаци су прикупљани коришћењем различитих техника и инструмената.Састављен је упитник 

за процену физичке средине у радној соби који су попунили парови васпитача свих васпитних 

група – јаслених, деце узраста од 3 до 5,5, година и припремних предшколских група из свих 

објеката предшколске установе. Васпитачи су имали задатак да на петостепеној скали процене 

означе заступљеност одређених пожељних одлика простора, као и да наведу пример који то 

илуструје и образложе свој одговор. Такође, имали су задатак да издвоје оно чиме су највише 

задовољни у физичком окружењу, као и оно што ће прво променити у својим радним собама. У 

процесу самовредновања васпитачи су се бавили истраживањем перспективе деце о простору 

радне собе, објекта и дворишта кроз употребу техника консултовања са децом (фотографисање, 

мапе, туре, дечији цртежи и искази). Праћење свакодневних активности деце и васпитача и 

промишљање о начину коришћења дворишта као простора реалног програма је показало да се 

простор дворишта вртића недовољно користи, као и да се често користи на стереотипан начин 

нудећи деци ограничене подстицаје за игру и истраживање. У ретким приликама се двориште 

користи за организовање планираних ситуација учења, истраживачке активности деце, грађење 

и конструисање и симболичку игру. Досадашња пракса у коришћењу дворишта била је таква да 

се двориште користи готово искључиво у сувим и релативно топлим данима. Време за боравак 

деце у дворишту је веома ограничено устаљеним ритмом дневних оброка (отприлике од 9 до 11 

часова). Двориште се користи за слободну игру деце – која је најчешће моторичка (трчање и игра 

на справама), веома ретко за планиране ситуације учења (изузетак су организоване моторичке 

игре које планира и води васпитач). Потенцијали које двориште нуди за симболичку, сензорну и 

експлоративну игру, грађење и конструисање, уметничке и литерарне  активности... нису 

искоришћени. Бројни простори у дворишту су такође неискоришћени јер се деца групишу на 
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одређеним пунктовима на којима се налазе справе за моторичку игру. Истраживање дечје 

перспективе показује да је двориште најомиљеније место за децу и самим  тим један од 

најважнијих простора у вртићу који пружа огромне могућности за свакодневно сусретање и 

заједничко учешће деце различитог узраста и одраслих у игри. Консултовањем са децом уз 

коришћење техника мапе, туре и фотографисање дошли смо до сазнања да деца одређене делове 

дворишта не препознају јер никада у њима не бораве. Такође, деца су имала прилику да искажу 

где би у дворишту желели да проводе више времена и шта им тамо недостаје, а њихово гледиште 

је уважено и узето у обзир приликом прављења планова за преуређивање дворишта.  

       У овом извештајном периоду Орган управљања је на седници 11.03.2020. године,донео 

Развојног плана установе за период од 2020. до 2023. године. На обједињене анализе свих 

података до којих смо дошли кроз разговоре о развоју предшколске установе и анализу резултата 

самовредновања, издвојене су две приоритетне области промене: Стварање подстицајне 

средине за учење и развој деце и Развијање професионалне заједница учења. Као подршку 

запосленима у разумевању процеса увођења промена у двориштима за игру  у складу са 

перспективом детета, обезбедила сам услове за похађање онлајн семинара "Учење кроз 

истраживачке активности" који је  реализовала ПУ "Маштоленд" Нови Сад. Након реализованог 

семинара покренута је  акција набавке материјала  и израде опреме за просторне целине 

укључујући родитеље, децу,све запослене у установи и ресурсе из локалне заједнице   (компаније, 

фирме...).У објекту "Сунце" су формиране просторне целине за симболичку игру -блатњава 

кухиња и позорница, за звук и покрет, за осамљивање, за конструисање, просторна целина за 

истраживачке активности водом и сензорна просторна целина које деца од јула 2020. године 

свакодневно  користе за игру и учење. Остали објекти у установи су у јулу 2020. године 

покренули акцију уређења просторних целина у дворишту и формирали их према плану а исте  

ће деца користити за игру и учење  од септембра 2020. године. 

     Донет је и Европски развојни плана за период од 2020. до 2023.године, за потребе аплицирања 

за учешће у међународним пројкетима,  да би у  фебруару 2020. код Фондације Темпус 

конкурисали са предлогом Еразмус плус К1 пројекта у области европске мобилности и сарадње 

за школе и предшколске установе. Пројекат под називом „Ка отворености и инклузивности 

вртића кроз међународну сарадњу“ одобрен је  за финансирање и биће реализован од 1.12.2020. 

до 30.11.2021. у партнерству са образовним установама из Италије и Португалије. Након 

обавештења о одобрењу уследила су два онлајн координативна састанка (26.06. и 29.06.2020.) за 

три представника установе (васпитач, психолог и директор) са циљем да се упознамо са 

правилима финансирања, спровођења пројекта и процедурама извештавања. Потом је  потписан  

Уговор са Фондацијом Темпус 10. јула 2020. године кад смо започели процедуру отварања 

наменског девизног рачуна и реализацију осталих финансиских активности пројекта. 

     У овиру пројекта „Школице живота- заједно за детињство“ Фондације Новак Ђоковић (ФНЂ) 

у сарадњи са  Центром за интерактивну педагогију (ЦИП), интензивно сам са васпитачима, 

психологом и представницима локалне самоуправе учествовала на осмишњавању програма 

отварања школице у Љукову и то : сценарија активности са децом, родитељима и гостима. 

Објекат "Бубамара" у Љукову је отворен и почео да ради  26.02.2020.године. На основу  Акционог 

план имплементације пројекта „Школице живота- заједно за детињство“ ФНЂ у Љукову, који је 

креиран  у сарадњи са ЦИП-ом реализоване су следеће активности: 

-активности усмерене на адаптацију и упознавање; 

-по 30 запослених из реда ВО особља је прошло обуку „Подстицајно окружење у вртићу“, затим 

„Подршка развоју критичког мишљења на раном узрасту“ и онлајн семинар „Живети различитост 

у вртићу“; 

-обављен  је први менторски састанак  01.07.2020. године где су поред васпитача из објекта у 

Љукову, психолога и директора установе, присуствовали и предствници других објеката наше 

установе,како би се и у тим објектима ширила добра пракса и уводиле новине у ВОР. Састанак  

је реализован у форми радионице са темем „Истраживање персперктиве детета и развијање 
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пројектног приступа учењу“, на којој смо промишљали о могућим перспективама развијања 

програма у Љукову и донели одлуку о покретању пројекта уређења дворишта што је у складу са 

тренутним интересовањима деце. 

      Организовала сам и вршила педагошко-инструктивни увид , пратила рад васпитача и деце у 

групи, вредновала васпино-образовну праксу на основу посматрања и чек листе, давала повратне 

информације о раду, усмено и у писаном извештају. 

      Извршена је набавка намештаја за децу у износу од 2.270.676,00 динара са ПДВ-ом , чијом се 

адекватном применом доприноси побољшању и унапређењу ВО процеса. 

      Континуирано сам се стручно усавршавала и учествовала на обукама: "Подстицајно 

окружење у вртићу "(25.01.2020., онлајн семинар "Живети различитост у вртићу"( почео 

13.04.2020. и трајао 5 недеља) и "Учење кроз истраживање изван вртићу", (почео 02.03.2020. и 

трајао три недеље), онлајн конференцији "Дигитално образовање 2020 ", вебинарима "Е размус 

+ платформе и мреже за проф.усавршавање ", " Примена веб 2.00 алата у образовању" , 

"Дигитални часови-бесплатни алати и платформе уз корисне савете за њихово коришћење" и  

"Електронски портфолио наставника и ученика" која се одржала од 10.08. до 17.08.2020. 

Подносила сам извештаје ВОВ о посећеним семинарима, пратила актуелне тендеције у 

предшколству и објављивала на сајту  и фб страници установе. Присуствовала сам  на активима 

директора у општини Инђија (03.02.2020. и 07.05.2020.) и  сремском округу (26.05.2020 и 

24.08.2020..) у циљу размене искуства са предшколским установама и школама у окружењу 

Пријавила сам се и учествовала на  првој обуци  за полагање испита за лиценцу  директора 

предшколских установа од 18.06. до. 19.06.2020. у Тршићу, коју је организаовало надлежно 

министарство у сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања,Уницефом и ЦИП-

ом.  

1.2.Стварање здравих и безбедних услова за учење и  развој детета 

       Пратила сам услове за безбедност деце у објектима и двориштима редовним обиласком 

истих, број долазеће деце у групи, здравствено хигијенске услове и опремљеност. На састанцима 

тима руководилаца објеката редовно су поднети  Извештаји главних васпитача о праћењу и 

спровођењу мера безбедности у објектима. Посебно сам вршила појачан надзор и праћење мера 

заштите након укидања ванредног стања у Р.Србији и поновног почетка рада установе 11.05.2020. 

а у вези са  применом  Инструкција Министарства просвете науке и технолошког развоја РС и 

Министарсва здравља РС. Установа је донела План примене мера за спречавање појаве и ширења 

епидемије заразне болести  на основу Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав 

рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести који је ступио на снагу 10.07.2020. 

године (sl.glasnik RS" br.94/2020). Донета је допуна  Акта о процени ризика како би  поменути 

План био саставни део истог.    

      Извршена је обука и провера знања запослених из области заштите од пожара, дана 

31.01.2020. године, контрола ручних противпожарних апарата и хидрантске мреже за гашење 

пожара 05.03.2020.године, испитивање гасних, електро и громобранских инсталација у свим 

објектима установе. Постављени су венецијанери у објектима у Бешки и у Новом Сланкамену а 

износ спроведене набавке је 476.440,66 динара. 

       Већина активности које су планиране Програмом заштите деце од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања у предшколској установи су реализоване. Поједине активности 

нису реализоване, или су остварене  у измењеном облику услед епидемије ковид вируса. Један 

од приоритетних задатака предшколске услед прекида редовног рада предшколске установе у 

периоду од 15.03.2020. до 11.05.2020.    установе био је да путем онлајн комуникације пружи 

подршку породицама да обезбеде услове за нормално функционисање, учење и развој деце. 

Васпитачи су родитељима слали предлоге за заједничко учешће деце и одраслих у различитим 

животно-практичним активностима и игри, као и препоруке родитељима о томе како 

комуницирати са дететом и подржати га у кризним ситуацијама, како организовати време у 
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условима кућне изолације, како заштити дете од опасности на интернету и слично. Светски дан 

пордодице 15. мај обележен је такође онлајн, путем разноврсних активности, као што су: цртање, 

вајање и моделовање породице или пордичног дома од различитих материјала, цртање 

породичног грба, прикупљање исказа деце о томе шта воле код своје породице, писање кратких 

прича о породици, цртање породичног стабла, кооперативне игре деце и родитеља , као и други 

важни датуми. 

       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 

 

      У току трајања ванредног стања и након поновног почетка рада установе, константно сам 

подстицала запослене који су обављали рад од куће  да испољавају своју креативност и остваре 

професионалну размену и учење путем доступних и квалитетних онлајн ресурса или платформи 

( сајт МПНТР-Повежимо се оснажимо се у време  COVID-19 ,сајт УНИЦЕФ-а, сајт Предшколци, 

сајт ЗУОВ-а идр...), као и  да примере свог рада и добре праксе прикажу кроз хоризонталну 

размену у установи-путем апликације Zoom (презентације медецинских сестара "Рибице" и 

"Јесење чаролије", психолога "Социо емоционално учење деце предшколског узраста" у вези 

прве видео обуке "Предшколска онлајн заједница учења"). 

      У сарадњи са координатором за пројектно планирање иницирала, укључивала се и  

подстицала запослене у спровођењу активности уређења дворишта и заједничких простора за 

учење и игру деце, обезбедила прилике да поред васпитача из објекта у Љукову, психолога и 

директора установе,  представници других  објеката учествују у активностима менторске 

подршке у оквиру пројекта ФНЂ "Школице живота" који се остварује  у Љукову , како би се и у 

другим објектима установе ширила добра пракса и уводиле новине у ВОР- примена пројектног 

учења.            

     Анализирала сам сопствени рад на основу Правилника о компетенцијама директора уз 

преиспитивање доказа и сагледавања остварених резултата из Извештаја о раду директора, 

вођења портфолија.    

1.4. Обезбеђивање инклузивног приступа  у васпитно-образовном процесу 

      У сарадњи са секретаром установе донета Одлука о упису деце у ПУ "Бошко Буха" за радну 

2020/2021. годину, у  складу са Првилником о ближим условима за  утврђивање приоритета за 

упис и Правилником о упису деце у ПУ"Бошко Буха"Инђија.Са члановима комисије за упис деце 

решавала приговоре и жалбе родитеља и то од  46 жалби 13 је усвојено. У сарадњи са помоћником 

директора организовала једанпут недељно у објекту "Сунце" бесплатну школицу спорта за децу 

од 3 до 5,5 година у Инђији, која нису обухваћена институционалним васпитањем и образовањем( 

са листе чекања). 

      Реализован је Онлајн семинар „Живети различитост у вртићу“ који је почео 13.04.2020.године 

и трајао пет недеља , где је учествовало 30 запослених у циљу јачања компетенција у погледу 

уважавања различитости детета. 

        У оквиру Акционог плана за унапређење рада установе на основу резултата самовредновања 

у области „Подршка деци и породици“, делимично је реализован  циљ "Унапређивање 

инклузивне праксе" услед епидемије ковид вируса. У погледу веће искоришћености ресурса у 

локалној заједници и система подршке инклузивном образовању, поднето је 21 захтев за процену 

потреба детета за додатном подршком општинској Интерресорној комисији, у  четири захтева  је 

предложена мера ангажовања личног пратиоца, и то за децу са вишеструким сметњама у развоју 



ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2019/20.  РАДНУ ГОДИНУ 

 

97 
 

и/или сметњама из спектра аутизама која су од ове радне године први пут уписана у предшколску 

установу. У овој радној години  8-оро деце са тешкоћама у развоју је остварило право на 

бесплатан боравак, за 6-оро деце су издате потврде да похађају нашу установу ради подношења 

Захтева за остваривање права на бесплатан боравак, а на основу мишљења Интерресорне 

комисије додељена четири лична пратиоца, и то за децу М.К. (6 година) и М.В. (4 године) од 

радне 2018/19., а за децу Ј.Б. (5 година) и С.С. (5 година) од ове радне године. 

       На основу прикупљених података о деци са сметњама у развоју и из осетљивих група на 

нивоу наше установе, уписано је 51  дете, распоређено у 36 васпитних група, и то:  

- у ППП 12- торо деце, њих 10 је имало урађен педагошки профил и мере индивидуализације, 1 

дете је било на праћењу а  1  дете  на додатној  дијагностичкој процени .У рад је био укључен 1 

лични пратилац, као подршка детету из спектра аутизма; 

-  39 деце  узраста од 3-5 година, 10-оро  деце имају решење  ИРК од тога 3  детета су добила 

подршку личног пратиоца чије су услуге реализоване  од почетка  радне године, 22  деце  имају 

урађен педагошки профил и мере , са 1 дететом се радило  по ИОП-у, док је 16-оро  деце било на 

праћењу. 

  

 1.5.Обезбеђивање и праћење добробити развоја деце  

 

        Са члановима комисије за упис деце обезбедила спровођење  упис деце у установу у  складу 

са дефинисаним критеријумима из Првилника о ближим условима за  утврђивање приоритета за 

упис и Правилником о упису деце у ПУ"Бошко Буха"Инђија.  

       Како бих створила једнаке услове  и омогућила пријем  300-оро деце са листе чекања, у 

сарадњи са локалном самуправом обезбедила сам  средства и услове како би почели да се  

реализују  радови на  проширење простора у објекту "Невен" у Инђији за две васпитне групе и  

изградња новог објекта- вртића у Инђији са десет васпитних група.  

     У сарадњи са тимом за професионални развој информисала сам васпитаче и  стручне 

сараднике о бесплатним вебинарима и обукама везаним за праћење и напредовање постигнућа 

деце године. Приликом посета групама указивала  сам васпитачима медецинским сестрама на 

унапређење процеса праћења и напредовања деце дефинисањем циљева праћења и 

посматрања,избором инструмента,уређењем средине за развој и  увидом у индивидуални и 

групни портфолио. 

     У установи се промовишу резултати дечјег стваралаштва и креативности кроз изложбе дечјих 

радова у васпитним групама,објектима установе и  културним установама (Кућа Војновић, 

К.Центар, Библиотека...),  прославе пројеката реализованих у васпитној групи и на нивоу објекта, 

учешћем на јавним  и културним манифестацијама. 

       

2.ПЛАНИРАЊЕ,ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

  2.1.Планирање рада  

       У овом периоду у сарадњи са стручном службом и тимом за међународне пројекте иницирала 

сам и надзирала израду Европског развојног плана за период од 2020. до 2023.године, за потребе 

аплицирања за учешће у међународним пројкетима, затим са службеником за безбедност и 

здравље на раду учествивала у изради  Плана примене мера за спречавање појаве ширења 

епидемије заразне болести. 

        У сарадњи са стручним активом за развојно планирање учествовала сам у прикупљању 

података и изради Развојног плана установе за период од 2020. до 2023. године, који је донео 

орган управљања на седници 11.03.2020.  године.  На основу обједињене анализе свих података 

до којих смо дошли кроз разговоре о развоју предшколске установе и анализу резултата 
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самовредновања, стручни актив за развојно планирање издвојио је две приоритетне области 

промене: Стварање подстицајне средине за учење и развој деце и Развијање професионалне 

заједница учења. 

       Благовремено сам упућивала документа Савету родитеља, Васпитно- образовном већу на 

упознавање и усвајање,  Управном одбору на  доношење, али и  Општинском већу и Скупштини 

општине Инђија на сагласност.       

2.2. Организација установе 

          На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања („Сл. гласник РС“ бр. 29/2020) , Уредбе 

о организовању рада послодаваца за време ванредног стања („Сл. гласник РС“ бр. 31/2020) и 

Правилника о поступању запослених и радно ангажованих лица и организацији рада током 

трајања ванредног стања због заразне болести COVID-19 („корона вирус“) Установа 18.03.2020. 

године доноси Одлуку о организацији и начину рада током трајања ванредног стања ( од 

16.03.2020. до 11.05.2020.) , на основу које се рад организује: 

- у просторијама објеката по утврђеном распореду рада за запослене на пословима руковођења, 

административно-правним и финансијским, помоћно техничким  и на превентивној здравственој 

заштити и нези;   

-од  куће за васпитно-образовно особље, који због обуставе реализације непосредног рада са 

децом обављају онлајн активности подршке породицама са децом предшколског узраста и 

активности  професионалном повезивању ,умрежавању и размени искуства практичара. 

        На основу Одлуке о организацији и начину рада током трајања ванредног стања ( од 

16.03.2020. до 11.05.2020.) у сарадњи са секретаром и административним радником донето је 170  

појединачних  решења за запослене о обављању послова од куће и у простору послодавца, 

као и решења о коришћењу годишњег одмора за 2020 годину. Одлука је достављена на мејл 

адресу главних васпитача који су је благовремено проследили запосленима како би били 

упознати са организационом структуром установе у време трајања ванредног стања а 

појединачна решења  са описом задужења су доставњена запосленима у објекте у којима раде на 

преузимање по утврђеном распореду. 

        Ради остваривања неопходне комуникације са запосленима у ситуацији обављања радних 

задатака од куће прикупљала сам и обједињавала податке - мејл адресу и дефинисала друге 

канале комуникације: састанци  путем апликације Zoom,   вибер групе унутар тимова и 

др.стручних органа у циљу подршке запосленима и грађењу заједнице учења, делегирања 

задатка, послова и обавеза координаторима тимова, главним васпитачима и стручниј служби.   

2.3. Контрола рада установове 

          Процес контроле рада запослених спроводила сам: 

-праћењем реализације онлајн активности подршке породицама са децом предшколског узраста  

и професионалном умрежавању у време кућне изолације - кроз извештаје на недељном нивоу ; 

-непосредним увидом у поступање запослених у процесу рада- након укидања ванредног стања 

и поновним почетком рада установе 11.05.2020. године; 

-обављањем разговора са родитељима деце који су имали примедбу на рад запослених као и на 

опште функционисање установе; 

-разматрањем извештаја о реализацији рада. 

           На састанцима и седницама стручних органа и тимова, са стручном службом и 

координаторима тимова пратила сам и анализирала рад установе,  иницирала и надирала израду  

свих извештаја на годишњем нивоу. Сазивала сам и руководила седницама Васпитно-образовног 

већа (29.01.2020.10.03.2020.,11.05.2020.,15.06.2020. и 27.08.2020. ),педагошког колегијума 

(29.01.2020.,10.03.2020.,18.03.2020.,26.06.2020. и 27.08.2020.), стручним активом за развојно 
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планирање (28.01.2020.,19.02.2020.,02.03.2020. и 27.08.2020.) и тимом руководилацa објеката 

(20.03.2020.,29.04.2020.и 16.06.2020.),  усмеравала и усклађивала рад осталих стручних органа у 

установи. 

        Благовремено сам упућивала Извештаје Савету родитеља и Васпитно- образовном већу на 

упознавање и усвајање а Управном одбору на доношење, и то:  Извештаја о раду стручних актива 

и тимова у радној 2019/2020., Извештаја о реализацији васпитно-образовног рада за радну 

2019/2020. Извештаја о стручном усавршавању запослених у радној 2019/2020., Извештај о 

реализације Програма заштите деце од дискриминације, насиља,злостављања и занемаривања у 

радној 2019/2020., Извештаја комисије о завршеном упису деце у радну 2020/2021. Извештаја о 

остваривању Развојног плана установе за период од 2017. до 2020. и Извештаја о реализацији 

Годишњег плана рада установе за 2019/2020. годину. 

 

2.4.Управљање информационим системом установе 

       

       Редовно сам пратила упутства и захтеве надлежних органа и служби и правовремено 

информисала запослене о свим важним аспектима рада установе током трајања епидемије 

COVID-19  и  након поновног почетка рада  11.05.2020. године  у обиму који омогућава 

спровођење неопходних мера превенције и заштите ( мејл, вибер група и огласна табла). Пратила 

сам и усмеравала редовно ажурирање информација на сајту и фб страници установе и 

прослеђивала  информације и обавештења која се тичу рада установе локалним медијима. 

      Спроведена је  набавка за рачунарску опрему па су све радне собе  у  објекатима 

"Невен", "Сунце"и  "Маслачак" опремљене  лаптоповима  или  рачунарима. Запослени у 

поменутим објектима имају приступ интернет мрежи како би користили  информационе 

технологије у свакодневном раду. 

     У току ванредног стања запослени су  редовно информисани о вебинарима  везаним за 

примену веб алата у образовању, платформи и саветима за њихово коришћење.  

 

2.5.Управљање системом обезбеђивања квалитета у установи 

      Годишњим планом рада установе планирани су и реализовани  програми рада са децом, 

породицом и локалном заједницом, формирани стручни органи и тимови према компетенцијама 

запослених који остварују активности према плану, постоји план Стручног усавршавања 

запослених у установи и ван установе, акциони план за остваривање циљева и задатака Развојног 

плана, план рада Органа управљања и Савета родитеља, менторске подршке и  инструктивно 

педагошког рада чија реализација и коришћење резултата реализације кроз израду извештаја  ће 

допринети обезбеђивању квалитетуа рада установе. 

      Планом самовредновања дефинисане су активности и задужења чланова тима за 

самовредновање, који подносе извештај о извршеном самовредновању и предлажу мере за 

унапређење квалитета рада установе, односно израђују Акциони план за наредну радну годину.    

3.ПРАЋЕЊЕ  И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

3.1.Планирање,селекција и пријем запослених 

       У установи је на почетку II полугодишта радне 2020/2021. године  запослено 107 лица на 

неодређено време, а на основу Правилника за утврђивање економске цене програма васпитања и 

образовања у предшколским установама (Сл.гласник РС бр. 146/2014, ) потребно је ангажовање 

169 запослених. Како би се одвијао нормалан и несметан рад установе извршила сам пријем 54 
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радника на одређено време, од којих је 30 васпитно-образовно особље (14 ангажовано у 

припремном предшколском програму). 

       Редовно сам у сарадњи са секретаром установе на месечном нивоу начелнику општинске 

управе достављала  образац за добијање сагласности за ново запошљавање недостајућег  стручног 

и другог кадра на неодређено време. Комисија за давање сагласности за ново запошљавање код 

корисника јавних средстава 26.05.2020.године  донела је закључак којим установи даје сагласнос 

за пријем у радни однос  на неодређено време укупно 62 лица. 

     У овом периоду је  расписан конкурс ради  замене одсутног запосленог ,медецинске сестаре-

васпитача преко 60 дана  и  за избор директора у ПУ"Бошко Буха" након којег је спроведен 

поступак у складу са Законом. 

     У сарадњи са координатором актива приправника и ментора давала повратне информације и 

савете за даљи рад. 

 

3.2.Професионални развој запослених 

 

       У сарадњи са тимом за професионални развој пратила сам реализацију плана стручног 

усавршавања у  установи и ван ње који је израђен на основу резултата самовредновања и на 

основу личног изјашњавања васпитача где им је отребна подршка,  пратила  евиденцију о учешћу 

и броју сати обуке  за сваког запосленог. 

      Како би се током трајања ванредног стања  и епидемије COVID-19  пружила подршка  

професионалном повезивању  и оснаживању запослених, на основу Инструкција  надлежног 

министарства израдили смо План активности подршке професионалном повезивању, 

умрежавању и размени искуства практичара у функцији истраживања заједничког учења 

и унапређивања компетенција.  

       На основу плана остварене су следеће активности: 

1. Приказ снимљене активности путем апликације Zoom: 

- "Рибице"- сво ВО особље;21.04.2020. 

2. Презентација стр.рада путем апликације Zoom: 

- "Јесење чаролије"- сво ВО особље; 29.04. и 30.04.2020. 

3. Читање стручне литературе :  

-Нове основе програма ПВО  

-Каледиоскоп: Пројектни приступ учењу  

-Деца у дигиталном добу-приручник 

4.Учешће на онлајн обукама и осталим стр.скуповима и конференцијама: 

-Семинар„Учење кроз истраживање изван вртића“; -30 учесника; 02.03.2020.(траје три недеље) 

-Семинар „Живети различитост у вртићу“- 30 учесника; 13.04.2020. 

- Стр.скуп „ Дигитално образовање 2020“-  30 учесника ; 10.-11.04.2020. 

-Вебинар "Е размус + платформе и мреже за проф.усавршавање"-13 учесника; 22.04.2020. 

-Вебинар "Примена веб 2.00 алата у образовању"- 20 учесника; 21.04.2020. 

-Вебинар "Дигитални часови-бесплатни алати и платформе уз корисне савете за њихово 

коришћење"- 20 учесника; 14.04.2020. 

-Вебинар "Решавање конфликних ситуација"- 5 учесника; 14.05.2020. 

-Вебинар"Интернет учионица"- 2 учесника; 15.04.2020. 

-Вебинар"Како организовати добар и квалитетан вебинар"- 1 учесник; 14.04.2020. 

-Обука " Електронски портфолио наставника и ученика"-20 учесника ; 10.08.- 31.08.2020.  

5. Истраживање доступних дигиталних алата на сајту Уницеф-а и ЗУОВ-а: 

-Пинтерест, Зум, МикрософтТимс, Едмондо, Прези, Стори џампер, Падлет...идр 

6.Хоризонтална размена са другим установама: 

-Примери активности и сарадње са породицом у нашој установи доступни на фб страници 

"Вртићка посла"- 4 учесника; 17.04.2020. 
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-Објавњена ауторска песма за децу у трећој радио емисији "Чаробни кључић"-1 учесник; 

08.04.2020. 

7.Професионално повезивање и умрежавање: 

-Фондација Темпус: формулар за испитивање интересовања за акредитоване семинаре E Twining- 

сво ВО особље. 

     Обезбедила сам учешће на следећим семинарима и стручним скуповима за васпитно-

образовно особље: 

-Стр,конференција „Даровитост и креативност деце предшколског узраста“-4 учесника; 

08.02.2020.  

- Стр. скуп„ Рана интервенција и искуствено учење као помоћ развоју кроз Монтесори метод"- 2 

учесника; 22.02.2020. 

-Семинар „Подстицајно окружење у вртићу“ ЦИП- 30 учесника; 25.01.2020. 

-Семинар „НТЦ СИСТЕМ УЧЕЊА“- 5 учесника; 21.-23.02.2020. 

-Семинар„Подршка развоју критичког мишљења на раном узрасту“ Модул 1- 30  учесника ; 22.-

23.02.2020. 

-Онлајн семинар„Учење кроз истраживање изван вртића“; -30 учесника; 02.03.2020.(траје три 

недеље) 

- Онлајн семинар „Живети различитост у вртићу“- 30 учесника; 13.04.2020. 

- Семинар "Значај праћења и контроле алергије и интолеранција на храну код деце и исхрана у 

предшколским установама " - 1 учесника 25-26.06.2020. 

- Стр.сусрети„Оснаживање и развијање професионалних компетенција стицањем нових знања, 

вештина и размене професионалних искуства- COVID-19 “- 1 учесника; 25.-27.06.2020. 

- Конференција „Пројектни приступ учењу-нит која нас спаја“- 3 учесника; 25.06.-2020. 

-Семинар „Копаонички дани јавних набавки'“-3 учесник; 22.-25.06.2020. 

3.3.Унапређење међуљудских односа                                                                                                                            

      Током трајања ванредног стања  и епидемије COVID-19  сачињавала сам планове 

дежурстава посебно водећи рачуна о заштити појединих категорија запослених као и 

равномерном оптерећењу запослених у циљу организације неопходних послова и активности,  а 

запослене који су обављали рад од куће подстицала  да испољавају своју креативност и остваре 

професионалну размену и учење путем доступних и квалитетних онлајн ресурса или платформи 

( сајт МПНТР-Повежимо се оснажимо се у време  COVID-19 ,сајт УНИЦЕФ-а, сајт 

Предшколци, сајт ЗУОВ-а идр...). Обезбеђивала услове да примере свог рада и добре праксе 

прикажу на стручним сусретима,скуповима и конференцијама и у установи-путем апликације 

Zoom. 

     Личним примером, радила сам на стварању радне атмосфере коју каректерише посвећеност 

послу, активно учествовала  у раду свих органа и тимовима и континуирано се стручно 

усавршавала. 

      У сарадњи са координатором за пројектно планирање иницирала, укључивала се и  

подстицала запослене у спровођењу активности уређења дворишта и заједничких простора за 

учење и игру деце, обезбедила прилике да представници других  објеката учествују у 

активностима менторске подршке у оквиру пројекта ФНЂ "Школице живота" који се остварује у 

објекту  "Бубамара" у Љукову.                          

3.4.Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених 

     Координирала сам и пратила активности запослених у остваривању посебних облика ВОР-а у 

условима кућне изолације у складу са Акционим планом. Извештаје о ВОР-а на недељном нивоу 
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су ми прикупљали и достављали мејлом главни васпитачи, а у сарадњи са стручном службом смо 

их анализирали  и објединили у циљу праћења активности на нивоу установе у време трајања 

епидемије COVID-19 и добијања смерница за унапређивање квалитета рада ПУ. Вршила сам 

надзор над поштовањем процедура у вођењу прописане документације у оквиру васпино-

образовног рада , давала писмене и усмене инструкције за вођење исте у време трајања ванредног 

стања и након поновног почетка рада установе. 

     Учествовала сам у припреми и изради извештаја  на нивоу установе и образлагала  их на 

Педагошком колегијуму, Васпитно-образовном већу, Савету родитеља, Управном одбору 

,Општинском већу, Савету за друштвене делатности и Скупштини Општине Инђија како би исти 

били донети и усвојени. 

      Користила сам различите начине мотивисања и награђивања рада запослених. Сви запослени 

који су засновали  радни однос на одређено време пре увођења  ванредног стања остали су у 

радном односу током трајања епидемије COVID-19 и  након поновног почетка рада установе, 

затим омогућено је  коришћење интерних дана за остварене разултате у раду, похађање стручних 

скупова на националном нивоу  (као излагачи али и као учесници),  и исплаћивање дневница за 

службена путовања . 

     Организовано је полагање пред комисијом у установи за 1 приправника, а за 5  васпитача 

поднела захтев за полагање испита за лиценцу  и уплатила трошкове полагања испита.  

 

4.САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА / СТАРАТЕЉИМА , ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА, 

РЕПРЕЗЕНТИВНИ СИНДИКАТОМ  И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

4.1.Сарадња са родитељима/старатељима 

         Родитељи су актино учествовали у изради Развојног плана установе за период од 2020. до 

2023.године кроз радионице у којима су давали мишљење и став о томе шта су добре стране 

установе а шта би требало унапредити или променити, у  тимове на нивоу објекта за набавку 

материјала, поправку старе  и израду нове опреме за формирање просторних целина за учење и 

игру деце у дворишту објеката.  Поводом отварања новог објекта у Љукову у оквиру пројекта 

"Школице живота"ФНЂ 26.02.2020. године,  одржана је радионица са родитељима на којој су 

реализоване теме: игра и учење деце раног узраста, место за учење у локалној заједници и 

партнерство са породицом, затим  иницијални родитељски састанак  30.06.2020. године у вези 

припреме родитеља новоуписане деце у јаслене групе на адаптацију на вртић. 

           У сарадњи са помоћником директора и главним васпитачима, обавештавала сам родитеље 

о свим питањима који се тичу организације рада установе у време трајања ванредног стања и 

након поновног почетка рада установе, 11.05.2020. године, благовременим постављањем  

информација на улазним вратима објеката, сајту и фб страници установе, и посредством медија. 

Садржаји за подршку породицама и деци предшколског узраста  односили су се  на информисање 

и савете за спровођење против-епидемијских мера, начина понашања у ванредном стању, 

препоруке за игре и активности са децом у кућним условима. Након завршетка године креиран је 

упитник за родитеље о подршци ПУ током  трајања ванредног стања и епидемије COVID-19 у 

циљу евалуације и вредновања квалитета рада ПУ у домену пружања онлајн подршке деци и 

породици и добијања смерница за унапређивање квалитета рада ПУ и подршке деци и породици 

у евентуалним будућим сличним ванредним околностима које би довеле до прекида редовног рада 

ПУ.  Уочене потребе на основу анализе упитника су: за унапређење дигиталних компетенција 

васпитача (алати за сарадњу и делење, за израду мултимедијалних садржаја...и др.), за 

учесталијим тражењем повратних информација од родитеља у циљу вредновања предложених 

активности и за осмишљавањем праћења и извештавања о напретку детете у условима рада на 

даљину. 
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            У сарадњи са члановима комисије за упис ,свакодневно сам  обављала  разговоре и давала 

инструкције родитељима у вези електронског подношења захтева за уписа деце у радну 

2020/2021. годину, благовремено одговарала на жалбе и друга питања везана за упис деце, 

премештања у другу групу или објекат. У циљу пружања подршке родитељима да  без потешкоће 

поднесу е-пријаву за упис детета у вртић , израђен је плакат са  корацима за подношење пријаве 

, који је био постављен на улазним вратима вртића, на местима које је доступно 

корисницима/родитељима у граду и селу, на сајту и фб установе и општине Инђија.  

       Сазивала сам седнице Савета родитеља и редовно извештавала о свим аспектима рада 

установе (30.01.2020.,10.02.2020.,10.03.2020.,11.05.2020. и 30.06.2020.). На седниц одржаној 

11.05.2020.године чланови Савета су предложили три представника родитеља у Управни одбор 

ПУ"Бошко Буха" Инђија. 

4.2.Сарадња са органом управљања и репрезентативним органом установе 

       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. ( 12.02.2020.,  20.02.2020.,27.02.2020., 11.03.2020., 

30.03.2020., 20.05.2020., 11.06.2020., 16.06.2020., 16.07.2020. и 17.08.2020.). На седницама 

управног одбора редовно присуствује представник синдиката. 

      У овом периоду покренули смо поступак за именовање чланова и  послали предлог 

Скупштини општине Инђија за три представника  запослених  у Управни одбор ПУ „Бошко Буха“ 

у Инђији, који су предложени на седници ВОВ одржаној 11.05.2020. године. 

4.3.Сарадња са државном управом и локалном самоуправа 

        Током трајања ванредног стања  и епидемије COVID-19 и  након поновног почетка рада 

установе 11.05.2020. остваривала сам комуникацију са надлежном школском управом и ресорним 

министарством , а посебно са просветном саветницом Весном Радуловић, у вези са свим 

питањима која се односе на комуникацију, обавештавање, планирање и остваривање рада 

предшколске установе и коришћење доступнух онлајн ресурса или платформи. Комуникација се 

остваривала посредством мејла, телефонских разговора и унутар вибер групе -директори 

предшколских установа Срема и просветна саветница.Установа је благовремено поступала по 

инструкцијама Министарства просвете науке и технолошког развоја  РС и Министарсва здравља 

РС, достављала ШУ и просветној саветници Извештај о реализованим активностима са 

породицом и децом у ситуацији ванредног стања и кућне изолације, у вези професионалног 

развоја запослених и заједничког повезивања и учења практичара, као и  Акциони план рада 

установе током трајања ванредног стања( по инструкцији ресорног министарства од 23.03.2020. 

године), попуњавала и  достављала упитнике о праћењу активности установе у време трајања 

епидемије COVID-19 и др.      

      Присуствовала сам Активу директора ПУ Сремског округа (26.05.2020.и 24.08.2020.)  где смо 

са просветном саветницом Весном Радуловић размењивали искуства у вези рада током  

ванредног стања и спровођења мера након поновног почетка рада установе. 

     У сарадњи са помоћником директора  остварила са комуникацију  са Канцеларијом за 

информационе технологије и електронску управу владе Р.С. у вези спровођења уписа деце у 

радну 2020/2021. годину преко портала е-Управе. Одржан је онлајн састанак са представницом 

Канцеларије у циљу пружања подршке запосленима у вези са пријавом у систем за обраду 

података, начином обраде захтева и др. Поднето је 703 пријава електронским путем. 

     Реализована је прва обука за полагање испита за лиценцу  директора предшколских установа 

коју је организаовало надлежно министарство у сарадњи са Заводом за унапређивање образовања 



ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2019/20.  РАДНУ ГОДИНУ 

 

104 
 

и васпитања,Уницефом и ЦИП-ом. Програм обуке сам похађала од 18.06. до. 19.06.2020. у 

Тршићу. 

     Сарађивала сам са представницима локалне самоуправе у организовању активности поводом 

отварања новог објекта на Љукову у оквиру пројекта "Школице живота"ФНЂ, праћењу извођења 

радова на изградњи новог вртића и доградњи објекта "Невен"у Инђији у циљу повећања обухвата 

деце предшколског узраста и доступности вртића сваком детету.  

     Присуствовала сам на активима директора које органузије одељење за Друштвене делатности 

у општини Инђија (03.02.2020. и 07.05.2020..)  и седницама  Савета  друштвених  делатности, 

Општинског већа и Скупштине општине Инђија где сам образлагала  достављена документа 

важна за функционисање рада установе ради добијања сагласти на исте..        

     Благовремено сам начелници Друштвене делатности достављала Извештај о реализацији 

активности годишњег оперативног Плана јавног здравља општине Инђија.Остварила сам 

континуирану комуникацију са оснивачем и Кризним штабом општине Инђија у време трајања 

епидемије COVID-19 а посебно у вези припреме установе за отварање објеката након укидања 

ванредног које се односе на  спровођење мера дезинфекције објеката и обезбеђивање довољне 

количине личне  заштитне опреме за запослене и средства и прибора за чићење и дезинфекцију. 

     Установа је добила донацију заштине опреме и дезинфекционих средстава у износу од 

1.167.875,40 динара са ПДВ-ом од компаније Farmina Pet foods из Инђије.      

  4.4 Сарадња са широм заједницом 

         За потребе аплицирања за учешће у међународним пројкетима, установа је у јануару 2020. 

донела Европски развојни план за период од септембра 2020. до септембра 2023.године. Тимска 

дискусија у оквиру установе је показала да постоји висока мотивација запослених за учешће у 

међународним пројектима и да су препознати бројне добити за установу као и за појединце, као 

што су: модернизација установе и унапређење квалитета васпитно-образовног рада, унапређење 

социјалних, језичких, дигиталних, педагошких и интеркултуралних компетенција запослених, 

ширење перспективе и стицање интеркултуралне димензије. 
      Тренутно  установа учествује као партнерска организација у реализацији два пројекта на 

републичком нивоу – „Школице живота – заједно за детињство“ у сарадњи са Фондацијом Новак 

Ђоковић и Центром за интерактивну педагогију, и „ИКО клуб – Превазилажење сегрегативног 

мултикултурализма: родитељи и наставници ка интеркултурализму“ у сарадњи са Националном 

организацијом родитеља и наставника Србије и Центром за образовне политике.  

      У фебруару 2020. аплицирали смо код Фондације Темпус са предлогом Еразмус плус К1 

пројекта у области европске мобилности и сарадње за школе и предшколске установе. Пројекат 

под називом „Ка отворености и инклузивности вртића кроз међународну сарадњу“ одобрен је  за 

финансирање и биће реализован од 1.12.2020. до 30.11.2021. у партнерству са образовним 

установама из Италије и Португалије. Уговор са Фондацијом Темпус  је потписан 10. јула 2020. 

године,  а након тога започели смо процедуру отварања наменског девизног рачуна.  

     Такође , ПУ „Бошко Буха“ ће учествовати као један од партнера у Еразмус плус К2 пројекту 

под називом „Причам ти причу“ чији предлагач и носилац је предшколска установа „Жил Верн“ 

из Новог Сада, уколико пројекат буде прихваћен за финансирање од стране Фондације Темпус.  

5. ФИНАНСИСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ 

5.1.Управљање финансиским ресурсима 

        У сарадњи са шефом рачуноводства планирала сам и управљала финансијским токовима . 

Учестововала сам у изради Финансијског плана за 2020. годину и Ребалансу  Финансијског плана 
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установе за 2020. годину. Скупштина општине Инђија на седници одржаној 30.децембра 2019. 

године усвојила је  одлуку о буџету општине Инђија за  2020. годину  , a 18. маја 2020. године 

Одлуку о ребалансу буџета Општине Инђија за 2020. годину („Сл.лист општине Инђија“ бр. 

12/20). 

     Према елементима и одредбама  напред наведене Одлуке планирана средства за период 

01.01.2020.- 31.12.2020. износе 283.256.864,47 динара , а распоређена према изворима 

финансирања износе : 

01 –Приходи из буџета -255.756.864,47 

07- Трансфери од других нивоа власти – 16.000.000,00 

16- Родитељски динар за ваннаставне активности -1.500.000,00.               

     Вршила сам анализу финансијског пословања, давала смернице и обезбеђивала средства за 

несметано функционисање и реализовање активности предвиђених финансијским планом 

установе за 2020. годину. 

     Од укупно планираних средстава за 2020. годину  по Одлуци о ребалансу буџета општине 

Инђија  (Сл.лист  општине Инђија бр.12/20) у износу од 283.256.864,47 динара установа је у првих 

осам месеци пословања остварила приход од 115.700.682,40  динара, што је 40,80 % од укупно 

планираних средстава из буџета општине Инђија. 

     Из буџета Републике Србије планираних   у износу од  13.000.000,00 за финансирање 

припремног предшколског програма у трајању од четири сата , остварен је приход од 6.449.559,06 

динара  што је 49,60 % од укупно планираних прихода. 

    Од планираних средстава из родитељског динара за ваннаставне активности у укупном износу 

од 1.500.000,00 динара остварили смо приход од 73.600,00 динара , што је 0,05 % 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.) 

     Током наведеног периода контролисала сам финансијске извештаје, приходе и расходе и 

издавала благовремене и тачне налоге за плаћање. 

 

5.2.Управљање материјалним ресурсима 

 

     Годишњи и Развојни план установе је усклађен са Финансијским планом  и Планом јавних 

набавки за 2020 . годину, који су реално планирани у складу са потребама установе , што показују 

остварени приходи у предходно наведеном одељку. 

     У сарадњи са службеником за јавне набавке учествовала сам у процесу припреме 

документације и спровођењу јавних набавки како би се васпитно-образовни процес оптимално 

изводио и установа несметано функционисала. 

    У овом периоду благовремено су спроведене: 

Набавке мале вредности и отворени поступци-  рачунарска опрема ЈН бр. 1/2020, остали 

прехрамбени производи ЈН бр. 2/2020, осигурање имовине, запослених и возила ЈН бр. 3/2020, 

електрична енергија ЈН бр. 4/2020, средства и прибор за одржавање хигијене ЈН бр. 5/2020, горива 

и мазива ЈН бр. 6/2020, лабораторијско испитивање запослених, намирница и предмета, 

дезинсекција и дератизација ЈН бр. 7/202току0, канцеларијски материјал ЈН бр. 8/2020, осигурање 

деце ЈН бр. 10/2020; 

Набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама- развођење интернет мреже у објекту 

„Невен“и„Маслачак“, замена капије у објекту „Пчелица“, израда пројекта изведеног објекта 

дечијег игралишта, венецијанери у објектима у Бешки и Новом Сланкамену, кухињска опрема за 
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централну кухуњу,  контрола противпожарних апарата,преглед унутрашњих гасних 

инсталација,електро и громобранских инсталација. 

      Са начелником за инвестиције у општини Инђија пратим спровођење радова на изградњи 

новог вртића у блоку 21 и доградњи објекта“Невен“ који су планирани да се реализују до краја 

2020. године.Уговорена вредност радова на изградњи новог вртића је 108.775.000,00  динара са 

ПДВ-ом а за доградњу 4.932.744,00 динара без ПДВ-а.   

     

5.3.Управљање административним процесима 
  

      Установа поседује документа, планове, правилник и остале акте, благовремено доноси измене 

и допуне у складу са законским процедурама. 

       Установа је поднела Покрајинском секретаријату за образовање,прописе и националне 

мањине захтев за полагање испита за лиценцу 5  васпитача  и уплатила трошкове полагања 

испита.  

     Вршила сам надзор над поштовањем процедура у вођењу прописане документације у оквиру 

васпино-образовног рада-Књиге рада , вршила надзор над  уношењем података у Летопис и 

Матичну књигу установе. 

     Учествовала сам у припреми извештаја и изради планаоава  на нивоу установе и образлагала 

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 и Закона о предшколском васпитању и образовању, Закона   о 

буџетском систему , 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. 

         Донета је одлука о: 

-обављању делатности ПУ"Бошко Буха" ради добијања решења о верификацији односно ради 

подношења захтева за верификацију Министарству просвете,науке и технолошког развоја, након 

које сам у сарадњи са секретаром учествовала у изради Елабората за сваки објекат и издвојено 

одељење установе; 

- расписивању конкурса за избор директора у ПУ"Бошко Буха" након које је спроведен поступак 

у складу са Законом и добијена сагласност од Министра просвете,науке и технолошког развоја 

за именовање директора Јелене Кресоја од 18.08.2020. године на период од четири године. 

       Установа је поднела Покрајинском секретаријату за образовање,прописе и националне 

мањине захтев за полагање испита за лиценцу 5  васпитача  и уплатила трошкове полагања 

испита.  

       У овом периоду смо послали предлог Скупштини општине Инђија за три представника  

запослених и родитеља у Управни одбор ПУ „Бошко Буха“ у Инђији.  

 

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 службеној,заштитној и радној одећи запослених у у 

ПУ"Бошко Буха", Измене и допуне Правилника о упису деце у ПУ"Бошко Буха", Правилник о 

заштити података о личности и  Правилник о канцелариском и архивском пословању, на које је 

Управни одбор дао сагласност. 

      Након укидања ванредног стања у Р.Србији и поновног почетка рада установе 11.05.2020. 

примењују се Инструкције Министарства просвете науке и технолошког развоја РС и 

Министарсва здравља РС  у вези са поступањем предшколских  установа поводом отварања 

објеката за пријем уписане деце током трајања епидемије COVID-19, да би  23. јула 2020. године 

установа донела План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести 

на основу Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и 

ширења епидемије заразне болести који је ступио на снагу 10.07.2020. године (sl.glasnik RS" 

br.94/2020). Донета је допуна  Акта о процени ризика како би  поменути План био саставни део 

истог. 

       Објављивањем наведеног општег акта  на огласној табли установе обезбеђена је доступност 

и упознавање  запослених са његовом садржином.  

 

 6.3. Примена општих аката и документације установе 

      

          У периоду од 21.01.2020. до 31.08.2020. године извршени су следећи инспекцијски 

надзори:  

 6.3.1.Просветна инспекција    

     У овом периоду просветни инспектор општине Инђија је дана 12.05.2020.године извршио 

службену саветодавну посету у свих осам објеката установе у циљу превентивног деловања  у 

вези постојања озбиљног ризика по живот и  здравље људи а везано за Инструкције 

Министарства просвете науке и технолошког развоја  РС и Министарсва здравља РС  у вези са 

поступањем предшколских  установа поводом отварања објеката за пријем уписане деце током 

трајања епидемије COVID-19. Приликом обиласка објеката установе, уочено је да се 

инструктивне мере поштују у потпуности.   

        Управни одбор установе је разматрао све информације о извршеним инспекцијским 

надзорима просветног инспектора. 

  6.3.2.Покрајински секретаријат за здравство-Сектор за санитарни надзор и јавно здравље 

        У овом периоду извршен је један инспекцијски надзор санитарне инспекције, и то : 

    -12.05.2020.год. у објекту „Сунце“Инђија- налог број:138-53-00193-1/2020-14/. Записник није 

урађен јер је инспекцијски надзор имао саветодавну посету у вези са поступањем предшколских  

установа поводом отварања објеката за пријем уписане деце током трајања епидемије COVID-19. 

Приликом обиласка објекта установе,уочено је да се инструктивне мере поштују у потпуности.  

У овом периоду имали смо једно Решење о забрани рада због клицоноштва, Сектора за санитарни 

надзор и јавно здравље и исто је испоштовано у потпуности,односно запослен је ступио на посао 

након излечења. 

  6.3.3. МУП – Сектор за ванредне ситуације –заштита од пожара  

        Дана 05.08.2020. године извршен је ванредни 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 

реализовованог инспекцијског надзора у записнику бр.  217.17-11280/20 од 12.08.2020. године  
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пожарни инспектор није утврдио незаконитост  у раду па није ни изрекао меру за отклањање 

незаконитости.      

4. Извештај о раду помоћника директора  
 

Помоћник директора радио је по плану и програму помоћника директора који је саставни 

део Годишњег програма рада установе. У току радне 2019/2020. године су реализоване планиране 

активности : 

 планирање, програмирање, организовање и праћење васпитно -образовног рада;  

 саветодавни рад са запосленима и родитељима;  

 рад у стручним већима, стручним активима и тимовима , 

 сарадња са локалном заједницон и другимм културно образовним установама  

 рад на маркетингу установе 

 
AКТИВНОСТИ САДРЖАЈ МЕСЕЦ 

Планирање и 

организовање остварења 

програма рада 
 

 

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 

анализа и извештаја о  остварењу Годишњег плана 

Установе 
Организовала  и пратила реализацију дечијих 

сусрета , смотри,конкурса и такмичења 

  

Август, 

септембар  
 

 

Током 

године 
 

 

 
 

Током 

године 

Учешће у избору радних 

листова и часописа за 

децу у радној 2019/2020. 

години 

Активи васпитача деце од 3 године до поласка у 
школу 

 

Током 

године 

 

 
 

Учешће у културним 

манифестацијама и 
додатним облицима рада 

са децом, 

сарадња са друштвеном 

средином и локалном 
заједницом 

 

Удружење пчелара “Рој” Инђија 

 “ Дани меда” 

Септембар 

2019.год. 

Дечија недеља Октобар 

2019.год. 

Светски дан породице (обележен електронски,путем 

различитих канала комуникације) 

Мај, 

2019. 

Учешће на ликовним конкурсима(електронским 

путем) 

Април-мај 

2020. 

Израда спискова деце за осигурање  септембар, 

октобар 
2019.год. 

Сарадња са интерресорном комисијом, домом 

здравља, основним школама, центром за социјални 
рад 

Током 

године 

Сарадња са Школском 

управом 

Анкете Током 

године 
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Сарадња са родитељима   
 

 Сарадње са родитељима кроз различите облике 

рада: општи родитељски састанци, организоване 

приредбе (завршна приредба итд.) , савет родитеља, 
индивидуални разговори са родитељима итд.  

Покретала  иницијативе за учешће родитеља у 

заједничким активностима са децом и васпитачима  

Током 

године 

Организовање   рада у 
вези са Дечијом недељом, 

позоришним  

представама  за децу 
Организовање   рада у 

вези са Дечијом недељом, 

позоришним  

представама  за децу 

Акција “Деца-Деци”(Конвенција о правима 
детета,пријем деце код председника општине 

,музички,спортски дан…) 

07.10.-
13.10.2019. 

Позоришне представе за децу Током 
године 

 

 

Организовање рада у 
вези фестивалa   

 

У радној 2019/2020.години нисмо били у могућности 

да реализујемо учешћа на планираним фестивалима , 

смотрама и ревијама због проглашења епидемије 
вируса Covid 19, када су биле на снази мере забране 

окупљања  

Од марта 

2020.године 

Педагошко- 

инструктивни рад 
( васпитачи деце јасленог 

узраста,васпитачи деце 

од 
3 год. до поласка у школу 

и 

васпитачи-приправници) 

 

Праћење  рада и реализације  , вредновање квалитета 

васпитно- образовног 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  

Сарадња са директором ,стручним сарадницима  у 

унапређивању свих видова реализације васпитно-

образовног рада,а у интересу свих учесника 
васпитно-образовног процеса 

Током 

године 

Организовање  рада у 

вези са заменом одсутних 

радника   
(васпитно-образовног 

особља) 

Сарадња са главним васпитачима објеката и 

информисању директора о тренутном стању. 

 

Током 

године 

Рад са студентима на 

стручној пракси 
 

 

Подстиче студенте да претапају и употребе 

теоријска знања у практична умећа. 
Води евиденцију  долазака студената на стручну 

праксу 

Током 

године 

Учешће у  раду стручних 
удружења васпитача деце 

од 3 год. до поласка у 

школу,васпитача деце 

јасленог 
узраста,здравствених 

радника  

 
 

 

 

Савез удружења здравствених радника Србије Током 
године 

Удружење нутрициониста-дијететичара ПУ Србије Током 

године 

Удружење васпитача Војводине Током 
године 

Центар за неформално образовање ''Други корак'' Током 

године 

 

Савез удружења медицинских сестара предшколских 

установа Србије 

Током 

године 
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5. Извештај о раду стручних органа, тимова и педагогшког колегијума 

установе  
 

5.1. Извештај о раду васпитно-образовног већа 

 

 Васпитно образовно веће предшколске усатнове  је  у току радне 2019/2020. године 

одржало укупно осам 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 НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

1. Усвајање записника са  седнице васпитно-
образовног већа одржане дана 28.08.2019.године 

2.Усвајање програма рада ВО већа за радну 

2019/2020.годину  и избор записничара  

3.Разматрање и усвајање Извештаја о извршењу 
Годишњег плана рада ПУ "Бошко Буха" за 

2018/2019.годину 

4. Акциони план за реализацију циљева Развојног 
плана за радну 2019/2020.годину 

5. Формирање  стручних актива за радну 

2019/2020.годину(чланови) 

6. Планирање стручног усавршавања у радној 
2019/2020.години 

7. Предлог програма извођења излета у природи у 

радној 2019/2020.години 
8. Предлог за утврђивање ментора за праћење рада 

приправника у радној 2019/2020.годину 

9.Размарање и доношење Годишњег плана рада ПУ 
"Бошко Буха" за радну 2019/2020.годину 

10.Текућа питања 

 

директор 
помоћник директора 

стручни сарадници 

12.09.2019. 

1. Усвајање записника са  седнице васпитно-
образовног већа одржане дана 12.09.2019.године 

2.  Подношење Извештаја  са стручне конференције 

за васпитаче "Изазови у грађењу културе вртића као 
месата заједничког учења"; Тара од 05.12.2019. до 

08.12.2019. године и Извештаја са окружног сусрета 

мед.сестара "Улога мед.сестре у  подстицању учења 

и развоја кроз заједничко учешће деце и одраслих"; 
Чачак од 13.12. до 14.12. 2019. год. 

3. Давање предлога за доделу "Светосавске повеље" 

за посебан допринос у образовању у 2019. години 
4. Информације о раду у току зимског распуста 

5.Текућа питања 

 директор 
помоћник директора 

стручни сарадници 

23.12.2019. 
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1. Усвајање записника са седнице васпитно-

образовног већа одржане 24.12.2019.године 

2. Разматрање и усвајање извештаја о реализацији 
ВОР-а у I полугодишту радне 2019/2020.године 

3. Разматрање и усвајање извештаја  о реализацији 

различитих облика и програма рада у I полугодишту 

радне 2019/2020.године 
4.Анализа реализације Програма заштите деце од 

дискриминације,насиља,злостављања и 

занемаривања у I полугодишту радне 
2019/2020.године 

5. Разматрање и усвајање Извештаја о остваривању 

Развојног плана установе за период од 2017. до 2020. 
године 

6.Праћење остваривања плана стручног 

усавршавања у I полугодишту радне 

2019./2020.године 
7.Разматрање и усвајање Извештаја о раду 

директора у периоду од 01.09.2019.године до 

20.01.2020. године 
8. Разматрање и усвајање  предлога Европског 

развојног плана за период од 2020. до 2023.године 

9.Текућа питања 
 

директор 

помоћник директора 

стручни сарадници 

29.01.2020. 

1. Усвајање записника са седнице васпитно-

образовног већа одржане 29.01.2020.године 

2. Разматрање и усвајање предлога Развојног плана 
ПУ"Бошко Буха" за период од 2020. до 2023.године 

3. Текућа питања 

директор 

помоћник директора 

стручни сарадници 

19.02.2020. 

1. Усвајање записника са седнице васпитно-

образовног већа одржане 10.02.2020.године 

2. Предлагање три запослена у Управни одбор ПУ" 
Бошко Буха" 

3. Текућа питања 

 

директор 

помоћник директора 

стручни сарадници 

11.05.2020. 

1.Давање мишљења у вези избора директора ПУ 

"Бошко Буха"Инђија,по конкурсу објавњено у 

публикацији "Послови"НСЗ, ОД 27.05.2020. 

 

директор 

помоћник директора 

стручни сарадници 

15.06.2020. 

1. Разматрање Извештаја о раду стручних актива и 

тимова у радној 2019/2020.години 

2. Анализа реализације програма заштите деце од 
дискриминације,насиља, злостављања и 

занемаривања у  радној 2019/2020.године 

3. Разматрање Извештаја о реализацији васпитно-

образовног рада за радну 2019/2020.годину 
4.Разматрање и усвајање Извештаја о стручном 

усавршавању запослених у радној 2019/2020.години 

5. Разматрање Извештаја комисије о завршеном 
упису деце у радну 2020/2021.годину 

6.Предлог плана   извођења излета у природи  у 

радној 2020./2021.години 

 

  

30.06.2020. 
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7. Доношење  одлуке о потреби набавки 

дидактичких средстава и дидактичко игровнох 

средстава  у ВОР-у,  на образложени предлог 
стручних актива 

 

1.Усвајање записника са  седнице васпитно-

образовног већа одржане дана 30.06.2020. године 
2.Разматрање Извештаја о реализацији различитих 

облика и програма рада у радној 2019/2020.години                                   

3.Разматрање Извештаја о извршеном 
самовредновању рада Установе за радну 

2019/2020.годину                                                   

4.Разматрање Извештаја о педагошко 

инструктивном раду у радној 2019/2020.години                                   
5.Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији 

предвиђених циљева, задатака и активности 

планианих Развојним планом за радну 
2019/2020.годину. 

6.Разматрање и усвајање Извештај о раду директора 

Јелене Кресоја у периоду од 21.01.2020. до 
31.08.2020. године 

7.Упознавање са планом примене мара за 

спречавање појаве и ширења епидемије заразне 

болести у ПУ „Бошко Буха“                  8..Упознавање 
са Правилником о календару за основне школе са 

седиштем на територији АП Војводине за  радну  

2020/2021. години 
9.Упознавање са Оперативним планом организације 

и остваривања ВОР-а са децом у 2020/2021.години                                                       

10.Распоред рада васпитно-образовног особља у 
радној 2020/2021. години 

11.Режим рада у септембру и адаптација деце 

 

директор 

помоћник директора 
стручни сарадници 

27.08.2020. 

 

 

 

 

5.2. Извештај о раду педагогшког колегијума  

 

Педагогшки колегијум предшколске усатнове  је  у току радне 2019/2020. године одржало 

укупно седам седница. Наведени стручни орган  кога чине директор, помоћник директора,главни 

васпитач,руководиоци стручних актива,координатори  тимова Установе, сарадници и стручни 

сарадници. Радом Колегијума руководи директор Установе Јелена Кресоја. Колегијум је доносио 

препоруке и закључке,  разматрао је и одлучивао о питањима из своје надлежности као што су:  

- унапређење организације рада у Установи 

- координација у циљу остваривања основних функција Установе 

- предлагање  мера за унапређивање основних функција Установе 

- унапређивање тимског рада  

- праћење реализације задатака планираних Годишњим планом рада Установе, Развојним 

планом Установе, 

 
САДРЖАЈИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 
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1.Усвајање плана рад педагошког 

колегијума за радну 2019/2020.годину и 

избор записничара 
 

2. Акциони план за реализацију циљева 

Развојног плана за радну 2018/2019.годину 

3. Планирање стручних тимова за радну 
2019/2020.годину(чланови и координатори) 

4. Планирање стручног усавршавања у 

радној 2019/2020.години 
5. Предлог програма извођења излета у 

природи у радној 2019/2020.години 

6. Планирање сарадње са породицом у 
радној 2019/2020.години 

7. Планирање сарадње са другим 

установама и организацијама у радној 

2019/2020. години 
8. Планирање учешћа на јавним 

манифестацијама у радној 2019/2020. 

години 
9. Договор око термина за извођење 

завршне активности приправника стажиста 

пред комисијом  ПУ „Бошко Буха“Инђија и  
предлог за утврђивање ментора за праћење 

рада приправника у радној 

2019/2020.годину 

10. Разно 
 

Директор- Јелена Кресоја, Пом. дир. - 

Наташа Банић,                                             

Главни васпитач-                    Слађана 
Радивојевић,                       Руководиоци 

стручних актива-                                       

Љубица Добић, Наташа Лајбеншпергер, 

Драгана Миљуш,                              
Координатори тимова-  Поповић Марија 

,Брана Ђаниш Максић, Тајана Граовац, 

Данијеле Ж.Ђурић, Ивана К.М.ишковић                                             
Стручни сарадници-

Неда.А.Ђилас,Снежана Прелић,Јадранка 

Узелац 

12.09.2019. 

1.  Разматрање достављених радних листова 

у установу и избор најмање три радна листа 
на основу утврђених критеријума за избор 

радних листова 

2. Договор око одређивања ментора  новим 

приправницима стажистима  
3. Договор око учешћа на 55. Атлетским 

уличним тркама поводом обележавња дана 

општине Инђије, 22. октобар 2019.год 
4. Разно 

 

Директор- Јелена Кресоја, Пом. дир. - 

Наташа Банић,                                             
Главни васпитач-                    Слађана 

Радивојевић,                       Руководиоци 

стручних актива-                                       

Љубица Добић, Наташа Лајбеншпергер, 
Драгана Миљуш,                              

Координатори тимова-  Поповић Марија 

,Брана Ђаниш Максић, Тајана Граовац, 
Данијеле Ж.Ђурић, Ивана К.М.ишковић                                             

Стручни сарадници-

Неда.А.Ђилас,Снежана Прелић,Јадранка 

Узелац 

11.10.2019. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

1. Разматрање извештаја о реализацији ВОР-

а у I полугодишту радне 2019/2020.године 

2. Разматрање извештаја  о реализацији 
различитих облика и програма рада у I 

полугодишту радне 2019/2020.године 

3.Анализа реализације Програма заштите 

деце од дискриминације, 
насиља,злостављања и занемаривања у I 

полугодишту радне 2019/2020.године 

4. Разматрање Извештаја о остваривању 
Развојног плана установе за период од 2017. 

до 2020. године 

Директор- Јелена Кресоја, Пом. дир. - 

Наташа Банић,                                             

Главни васпитач-                    Слађана 
Радивојевић,                       Руководиоци 

стручних актива-                                       

Љубица Добић, Наташа Лајбеншпергер, 

Драгана Миљуш,                              
Координатори тимова-  Поповић Марија 

,Брана Ђаниш Максић, Тајана Граовац, 

Данијеле Ж.Ђурић, Ивана К.М.ишковић                                             
Стручни сарадници-

Неда.А.Ђилас,Снежана Прелић,Јадранка 

Узелац 

29.01.2020. 
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5.Праћење остваривања плана стручног 

усавршавања у I полугодишту радне 

2019./2020.године 
6.Разматрање и  Извештаја о раду директора 

у периоду од 01.09.2019.године до 

20.01.2020. године 

7. Разматрање предлога Европског развојног 
плана за период од 2020. до 2023.године 

8.Текућа питања 

 

1.Доношење ИОП-а за  Л.С. и В.Б. на 

основу предлога тима за инклузивно 

образовање 

2. Разматрање и усвајање предлога 
Развојног плана ПУ"Бошко Буха" за период 

од 2020. до 2023.године 

3. Информације о обнови уписа и упис у  
радну 2020-2021.годину 

4.Информације о једнодневном излету ППП 

5.Информације о манифестацији "Ал је леп 
овај свет" 

6.Текућа питања 

Директор- Јелена Кресоја, Пом. дир. - 

Наташа Банић,                                             

Главни васпитач-                    Слађана 

Радивојевић,                       Руководиоци 
стручних актива-                                       

Љубица Добић, Наташа Лајбеншпергер, 

Драгана Миљуш,                              
Координатори тимова-  Поповић Марија 

,Брана Ђаниш Максић, Тајана Граовац, 

Данијеле Ж.Ђурић, Ивана К.М.ишковић                                             
Стручни сарадници-

Неда.А.Ђилас,Снежана Прелић,Јадранка 

Узелац 

10.03.2020. 

1.Договор око организовања процеса рада у 

ПУ"Бошко Буха"Инђија (распоред 

дежурстава по објектима) 
2. Организација рада од куће васпитно-

образовног особља (информисање 

родитеља, сарадња са породицом) на основу 
препорука о раду предшколским установама 

од надлежне Школске управе 

 

Директор- Јелена Кресоја, Пом. дир. - 

Наташа Банић,                                             

Главни васпитач-                    Слађана 
Радивојевић,                       Руководиоци 

стручних актива-                                       

Љубица Добић, Наташа Лајбеншпергер, 
Драгана Миљуш,                              

Координатори тимова-  Поповић Марија 

,Брана Ђаниш Максић, Тајана Граовац, 

Данијеле Ж.Ђурић, Ивана К.М.ишковић                                             
Стручни сарадници-

Неда.А.Ђилас,Снежана Прелић,Јадранка 

Узелац 

18.03.2020. 

1.Разматрање Извештаја о раду стручних 

актива и тимова у радној 2019/2020.годину 

2. Анализа реализације програма заштите 

деце од дискриминације,насиља, 
злостављања и занемаривања у  радној 

2019/2020.години 

3. Разматрање Извештаја о реализацији 
васпитно-образовног рада за радну 

2019/2020.годину 

4.Разматрање и усвајање Извештаја о 
стручном усавршавању запослених у радној 

2019/2020.години 

5.Разматрање Извештаја комисије о 

завршеном упису деце у радну 
2020/2021.годину 

6. Предлог плана извођења излета у природи 

у радној 2020/2021. години 

 29.06.2020. 
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7.Предлог Комисије за спровођење  ревизије  

библиотеке  од 01.07.2020.-15.07.2020.  

8.Текућа питања 
 

1.Разматрање Извештаја о реализацији 

различитих облика и програма рада у радној 

2019/2020.години                                   
2.Разматрање Извештаја о извршеном 

самовредновању рада Установе за радну 

2019/2020.годину                                                   
3.Разматрање Извештаја о педагошко 

инструктивном раду у радној 

2019/2020.години                                   

4.Разматрање и усвајање Извештаја о 
реализацији предвиђених циљева, задатака 

и активности планианих Развојним планом 

за радну 2019/2020.годину. 
5.Разматрање и усвајање Извештај о раду 

директора Јелене Кресоја у периоду од 

21.01.2020. до 31.08.2020. године 
6.Упознавање са планом примене мара за 

спречавање појаве и ширења епидемије 

заразне болести у ПУ „Бошко Буха“                  

7..Упознавање са Правилником о календару 
за основне школе са седиштем на 

територији АП Војводине за  радну  

2020/2021. години 
8.Упознавање са Оперативним планом 

организације и остваривања ВОР-а са децом 

у 2020/2021.години                                                       
09.Распоред рада васпитно-образовног 

особља у радној 2020/2021. години 

10.Режим рада у септембру и адаптација 

деце 

Директор- Јелена Кресоја, Пом. 

директора-Наташа Банић,                                             

Главни васпитач-Слађана Радивојевић,                       
Руководиоци стручних актива- Љубица 

Добић, Наташа Лајбеншпергер, Драгана 

Миљуш, Координатори тимова-  
Поповић Марија,Вуковић 

Слађана,Ђурђица Добић Тепавац 

Ђурђица ,Брана Ђаниш Максић,Вера 

Никић,        Стручни сарадници-
Неда.А.Ђилас,Снежана Прелић,Јадранка 

Узелац 

27.08.2020.. 

 

5.3. Извештај о раду стручног актива медицинских сестара васпитача  

 

Чланови стручног актива медицинских сестара јаслених група су биле медицинске сестре-

васпитачи.  Основни циљ актива је био успешна реализација планираних програмских задатака 

неге и васпитног рада узраста до 3 године. Полазиште у раду актива је било унапређење физичког 

окружења , тимски рад и професионализам, заснован на размени позитивних искустава из праксе, 

размена искуства у организацији прилика за учење полазећи од посматрања и праћења детета, 

као и развијање сарадње са породицом у свим сегментима програма. Одржано  је четири сусрета 

актива, чијим радом је координирала медицинска сестра васпитач у сарадњи са стручним 

сарадницима. 

 

Руководилац – координатор : Добић Љубица 

 
САДРЖАЈИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

1.Усвајање програма рада Стручног актива,избор 
руководилаца и записничара                                                                

2.Анализа реализације плана адаптације                                                                                            

3.Препоруке за уређење средине                           

медицинске сестре 
 

 

 

30.09.2019. 
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4.Препоруке за планирање сарадње са породицом                                                                        

5.Програм заштите деце од дискриминације,насиља, 

злоставњљања и занемаривања                                                               
6.извештај са стручних скупова и план стручног 

усавршавања у наредном периоду                                 

психолог, педагог 

 психолог,педагог 

 
 педагог 

 психолог 

1. Извештај са стручне конференције медицинских 

сестара ПУ Србије –од 03.10.-06.10.2019.Сокобања                                                                                                                                       
2. Извештај са стручне посете Ппу «Маштоленд» 

Нови Сад- 26.11.2019.                                                                                           

3. Извештај са Стручних сусрета стручних сарадника 
и сардника Србије- 31.10.-03-11-2020.Врњачка Бања                                                                                     

4.Извештај група о реализованим активностима у 

циљу стварања подстицајне средине и плановима за 

наредни период                                                                       
5. Самовредновање физичке средине у објектима и 

двориштима 

педагог,Јовић,Баталов, 

Мишић,                                   
помоћник директора   

психолог 

психолог,логопед 
 

 

медицинске сестре 

10.12.2019. 

1.Реализација програма неге и васпитања деце узраста 
од шест месеци до три године у првом полугодишту 

радне 2019/20. године                                                                                                                                           

2.Информације о предстојећим стручним сусретима и 

стручном усавршавању                                                                 
3. Информације о актуелним пројектима 

 медицинске сестре, 
 педагог   

 

помоћник директора  

 
психолог 

 

28.01.2020. 

1.Евалуација програма неге и васпитног рада                                                                                         
2. Мишљење родитеља о подршци ПУ током трајања 

ванредног стања                                                                 

3.Планирање иницијалног родитељског састанка                                                                                                

4.Предлог за набавку дидактичких средстава и 
дидактичко игровних средстава                                                        

5.Планирање активности током летњег периода 

педагог   
мед. сестре, педагог                                

психолог 

 

 
психолог 

23.06.2020. 

 

 

5.4. Извештај о раду стручног актива васпитача који раде програм рада са децом од 3 године 

до укључивања у Припремни предшколски програм 

 

Чланови Стручног актива су били  васпитачи узрасних група од 3 до 5,5 година и то  су 

васпитачи млађих,средњих,мешовитих и старијих васпитних група.. Полазиште у раду актива је 

било унапређење физичког окружења , тимски  рад  у развијању тема и пројеката, евалуацији и 

документовању дечјег развоја и учења, као и  развијање партнерства са породицом и коришћење 

ресурса локалне заједнице у функцији игре и учења. Одржано је четири сусрета актива, чијим 

радом је координирао васпитач у сарадњи са стручним сарадницима. 

 

Руководилац: Драгана Миљуш 

 
САДРЖАЈИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

1) Усвајање програма рада Актива, избор руководиоца и 
записничара                                                                          

2) Стање у групама и услови за реализацију програма – 

извештавају главни васпитачи                                                         
3) Предлог активности у Дечијој недељи                                                                                              

4) План активности у реализацији инклузивног програма                                                                               

5) Програм заштите деце од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања                                                

васпитачи 
                                                                                                                                           

психолог 

                                       
помоћник директора                                                                                                      

 

логопед 
 

02.10.2019. 
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6) Извештај са стручних скупова и план стручног 

усавршавања у наредном периоду                                                       

7) Препоруке за уређење средине за учење                                                                                          
8) Планирање сарадње са породицом и локалном 

заједницом 

директор, васпитачи 

васпитачи, 

 
педагог, психолог 

педагог 

1.Извештај са стручне посете ППУ „Маштоленд“ Нови 

Сад ( 26.11.2019.)Н.А.Ђилас,Н.Банић,                                                                                                                                         
2. Извештај са Стручних сусрета стручних сарадника и 

сарадника Србије ( 31.10.-03.11. 2019. Врњачкој Бањи)- 

Н.А. Ђилас,С.Прелић,                                                                                            
3.Извештај са трибине“Јачање дигиталних 

компетенција“-А.Вивод, М.Костецки, Ж.Бођо,                

4.Извештај са трибине „Концепти које је важно да 

разумемо“-С.Прелић,                                                              
5.Еколошки програм „За чистије и зеленије школе 

Војводина“ – А.Кљајић,С.Радивојевић, А.Сурла,                                                                                                                                                                                    

6..Извештај са конференције“Трандисциплинарни и на 
породицу усмерен пробни модел интерсекторског 

система ране интервенције“- С.Прелић,                                                                          

7. Међународни пројекат „Climate Action Projekt“- 
Д.Ж.Ђурић, Д.Миљуш, М.Јајић,А. Сурла,                                                                                                                                       

8.Извештаји група о реализованим активностима у циљу 

стварања подстицајне средине и плановима за народни 

период ( припремити по објектима и донети фотографије 
у електронској форми- флеш)                                                                                                                                                           

9. Информације о реализацији пројекта на нивоу ПУ 

„Инђија некад и сад и народи који су је обликовали“                                                                                                                                                   
10. Самовредновање физичке средине у објектима и 

двориштима 

помоћник директора,                                       

                                                                                                    
    

психолог,логопед, 

 
васпитачи 

 

логопед 

 
васпитачи 

 

 
 

 

 
васпитачи 

 

 

 
 

 

психолог 
 

 

васпитачи 

12.12.2019. 

1.Реализација програма васпитно образовног рада деце 
узраста од три године до укључивања у програм 

припреме за школу  у првом  полугодишту радне 

2019/20. године                                                                                                                                           
2.Информације о предстојећем стручном  усавршавању                                                                            

3. Информације о актуелним пројектима 

васпитачи,помоћник 
директора  

                                                                   

помоћник директора 
 

психолог 

29.01.2020. 

1. Евалуација програма рада са децом у радној 2019-20 

години                                                                                                 
2. Мишљење родитеља о подршци ПУ током трајања 

ванредног стања                                                                                                                                                                      

3.Предлог за набавку дидактичких средстава и 
дидактичко игровних средстава                                                        

4.Планирање активности током летњег периода 

педагог 

 
психолог, педагог, 

васпитачи  

васпитачи 
 

психолог 

23.06.2020. 

 

 

5.5. Извештај о раду стручног актива васпитача који раде припремни предшколски 

програм      

 

Стручни актив васпитача припремних предшколских група окупио је васпитаче 

припремних група у оквиру целодневног боравка, као и у четворочасовном програму.Теме и 

садржаји актива односиле су се на задатке ППП. Одржано је четири сусрета актива, чијим радом 

је координирала васпитач Наташа Лајбеншпергер у сарадњи са стручним сарадницима. 

 

Руководилац: Наташа Лајбеншпергер 
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САДРЖАЈИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

1) Усвајање програма рада Актива, избор 
руководиоца и записничара                                             

2) Стање у групама и услови за реализацију 

програма – извештавају главни васпитачи                 
3) Предлог активности у Дечијој недељи                                                                                              

4) План активности у реализацији инклузивног 

програма                                                                               

5) Програм заштите деце од дискриминације, 
насиља, злостављања и занемаривања                     

6) Извештај са стручних скупова и план стручног 

усавршавања у наредном периоду                                     
7) Препоруке за уређење средине за учење                                                                                          

8) Планирање сарадње са породицом и локалном 

заједницом 

помоћник директора, 
васпитачи                                                                                                                                           

психолог,педагог 

                                       
психолог 

                                                          

педагог                                                 

 
логопед  

 

директор, васпитачи 

02.10.2019. 

1  Извештај са стручне посете ППУ „Маштоленд“ 
Нови Сад ( 26.11.2019.)- Н.А. Ђилас,Н.Банић,                                                                                                                                        

2 Извештај са Стручних сусрета стручних 

сарадника и сарадника Србије ( 31.10.-03.11. 2019. 
Врњачкој Бањи)- Н.А. Ђилас,С.Прелић,                                                                                        

3.Извештај са трибине“Јачање дигиталних 

компетенција“-Б.Петковић,                              
4.Извештај са трибине „Концепти које је важно да 

разумемо“-С.Прелић,С.Марковић,         

5.Еколошки програм „За чистије и зеленије школе 

Војводина“ – А.Кљајић,С.Радивојевић, А.Сурла,                                                                                                                                                                                    
6 .Извештај са конференције“Трандисциплинарни 

и на породицу усмерен пробни модел 

интерсекторског система ране интервенције“- 
С.Прелић,                                                           

7.Приказ пројеката из окружења- Б.Петковић,                                                                      

8.Извештаји група о реализованим активностима у 
циљу стварања подстицајне средине и плановима 

за народни период ( припремити по објектима и 

донети фотографије у електронској форми- флеш)                                                                                                                                                     

9. Информације о реализацији пројекта на нивоу 
ПУ „Инђија некад и сад и народи који су је 

обликовали“                                                                                                                                              

10. Самовредновање физичке средине у објектима 
и двориштима 

педагог 
                                          

помоћник директора    

 
психолог 

10.12.2019. 

1.Реализација програма васпитно образовног рада 

у ППП  у првом  полугодишту радне 2019/20. 

године                                                                                                                                           
2.Информације о предстојећом стручном  

усавршавању                                                                         

3. Информације о актуелним пројектима 

васпитачи,                                                             

помоћник директора 

 
помоћник директора 

 

психолог 

28.01.2020. 

   

1. Евалуација програма рада са децом у радној 

2019-20 години                                                                                                 

2. Мишљење родитеља о подршци ПУ током 
трајања ванредног стања                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3.Разматрање понуда за реализацију једнодневног 

излета                                                                       
4.Предлог за набавку дидактичких средстава и 

педагог 

 

психолог,педаг.васпитачи,  
 

   

 
 

23.06.2020. 
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дидактичко игровних средстава                                       

5. Планирање активности током летњег периода 

 

психолог 

 

5.6. Извештај о раду стручног актива за развојно планирање 

 

Координатор: Јелена Кресоја 

Чланови: Узелац Јадранка, Неда Аврамов Ђилас, Наташа Банић, Снежана Прелић,  Маријана 

Печиљ,  Наташа Лајбеншпергер, Миланка Катић, Зорица Мандић - родитељ, Данијела 

Вукадиновић- представник локалне самоуправе 

 
САДРЖАЈИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

1Усвајање плана рада и избор записничара                                                                                                                                                                                                 
2.Разматрање Акционог плана за реализацију циљева Развојног 

плана за радну 2019/20 

 

Чланови 

актива 
 

11.09.2019. 

1.Разматрање извештаја о остваривању РП Установе за период од 
2017. до 2020. године                                    

 2.Разматрање предлога Европског развојног плана за период од 

2020. до 2023. године                                         
 3.Договор око наредних активности везаних за израду и 

доношење РП Установе за период од 2020. до 2023. године. 

Чланови 
актива 

 

28.01.2020 

1.Анализа добијених одговора учесника о РП:                                                                                                 

- дефинисање мисије и визије, анализа „Мета стања“,анализа 
одговора васпитача и родитеља добијених техником „Дрво 

живота“, јаке стране и поптребе за променом,анализа снага 

ипотреба по областима квалитета                                                                                                                                
2.Упоређивање резултата разговора о развојном планирању са 

извештајем о самовредновању и остваривању  РП за период од 

2017. до 2020. 

Чланови 
актива 

 

19.02.2020 

1.Одређивање приоритетних области промене и развојних циљева, 
задатака и активности за период од 2020.-2023.                                                                                                                                        

2.Договор око наредних активности чланова тима везаних за 

доношење РП установе за период од 2020. до 2023. 
 

Чланови 

актива 

 

02.03.2020 

1.Извештај о реализацији предвиђених циљева,задатака и 

активности планираних Развојним планом за радну 

2019/2020.годину 
2.Договор о наредним активностима чланова тим 

Чланови 

актива 
27.08.2020. 

 

 

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,  Бранка Мандић, Ивана Калеб Мишковић, 

Данијела Жугић Ђурић, Драгана Попадић Хемон, Жељка Мандић, Гога Александра, Тодорчевић 

Милица, Војновић Радослава, Јасна Пујин, Сања Стаменковић, Петровић Славица, Соња 

Манџић-родитељ 

 

САДРЖАЈИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ  

11.Доноше плана рада актива  и избор записничара                                                                              

2.Формирање и организација  рада  малих тимова 

реализатора програма и избор координатора                                                                                                                                    

Координатор и 

чланови Тима 

29.10.2019. 
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3.Израда обавештења за родитеље  о месту, времену 

и начину реализације програма                                          

4.Договор око вођења евиденција и документација у 
различитим облицима и програмима ВОР 

1.Извештај координатора малих тимова (почетак 

рада, план активности,начин 

реализације,трајање,број деце...)                                                                                            
2.Одређивање Тима за праћење реализације 

програма                                                                                                                 

3.Размена о вођењу евиденцијe и документацијe  o 
различитим облицима и програмима ВОР 

Координатор и 

чланови Тима 

17.12.2019. 

1.Извештај кординатора малих тимова о  раду 

различитих програма и обчика рада у току радне 

2019/20 године - реализација 
активности,трајање,број деце обухваћених 

програмом 

2.Анализа рада  и израда извештаја  рада Стручног 
актива за различите програме и облике рада 

Координатор и 

чланови Тима 

18..06.2020. 

 

5.8. Извештај о раду  тима за увођење нових Oснова предшколског програма  

 

Координатор: Неда Аврамов Ђилас 

Чланови:Јадранка Узелац, Наташа Банић, Слађана Радивојевић, Бранкица Петковић, Драгана 

Зинаић,Тина Сурла, Наташа Механџић, Тања Вученовић, Драгана Миљуш, Ана Сурла, Ана 

Прибић Авдић, Драгана Хемон Попадић, Александра Дуброја, Сандра Зекић, Марија Девић, 

Сања Стаменковић, Јелена Бодрожић, Репац Сања, Рапић Ивана, Мишић Весна, Олга Ализаде-

родитељ 

 
Садржаји Време 

1) Годишњи план рада Тима  

2) Представљање концепције НОП  
3) Ресурси Тима, договор о подели задужења и наредним активностима Тима  

23.10.2019. 

1) Извештаји малих тимова о простору, игри, практичним активностима и 

планираним ситуацијама учења у новим Основама програма 

2) Договор о наредним активностима  

04.12.2019. 

 

5.9.  Извештај о раду тима за самовредновање 

 

Координатор: Неда Аврамов Ђилас 

Чланови: Јадранка Узелац, Слађана Радивојевић, Љиља Манић, Марија Рољ (мс), Сања 

Стефановић, Брилијантина Сурла,Наташа Механџић,Драгана Гаврић - родитељ, Јелена Јојић-

представник јединице локалне самоуправе 

САДРЖАЈИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ  

1. Израда Акционог плана за унапређивање рада 
Установе на основу резултата самовредновања у 

области“Подршка деци и породици“                                                                        

2.Предлог области за самовредновање за 2019-20 

радну годину   

Тим 09.09.2019 

1.План активности самовредновања у првој области 

квалитета-Васпитно-образовни рад, индикатор 1.1.-

Физичка средина подстиче учење и развој деце 
(израда инструмената,план прикупљања 

података,временска динамика) 

Тим 12.11.2019 
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1.Разматрање и усвајање Извештаја о 

самовредновању  прве области квалитета – 
васпитно-образовни рад 

Тим 27.08.2020. 

 

5.10 Извештај о раду  тима за инклузивно обазовање 

 

Координатор: Снежана Прелић 

Чланови: Јадранка Узелац, Неда Аврамов-Ђилас,Тања Вученовић,Јелена Матић,Мина Ајбек-

Живковић,Наташа Лајбершпергер, Маријана Печиљ,Снежана Марковић,Ана Кљајић,Ана 

Сурла,Олгица Башић Голе, Дејана Божић, Сања Стаменковић, Мирјана Видић- представник 

јединице локалне самоуправе 

 

 У току   радне  2019/2020  год. релизована су три  састанка Тима  за инклузивно образовање 

и то у октобру , децембру  и  у мају месецу, у оквиру којих су договорени кораци у остваривању 

и спровођењу  одређених  активности ,планираних приоритета и принципа рада. 

   Чланови тима су се  упознали са  планом и програмом рада тима за текићу годину ,као и 

са бројем новоуписане деце , деце која су остала у вртићу а имају педагошки профил и мере 

индивидуализације или су била на праћењу. Формирани су тимови  за додатну подршку детету а 

који  чини васпитач, родитељ , стручни сарадник и по потреби лични пратилац. Тимови  за 

додатну подршку састајали су се у зависности од специфичности и потреба детета , родитеља и 

васпитача.  

Активност  тима за додатну подшку односи се на прикупљање података о деци, индивидуални 

разговори са родитењима у циљу прикупљања података  , затим разговори са родитељима у циљу 

информисања  о остваривању права детета  из домена социјалне, здравствене и образовне 

заштите, прибављање сагласности родитеља за примену ИОП-а у образовном раду учешће 

родитељ у изради  плана транзиције  итд. Тимски су  креиране мере  индивидуализације 

,педагошки профили и индивидуални образовни планови. 

У овој радној години у ППП  уписано је 12-торо деце са развојним тешкоћама ,а на основу  

мишљења ИРК  за двоје деце је одложен полазак у основну школу и они су поново уписани у 

ППП.Остала деца  око 39 на узрасту од 3- 5 година распоређана су по групама у свим објектима 

у зависности од места становања и опредељености родитеља за вртић. 

Наша установа је поднела 21 захтев за процену додатне подршке деце општинској  ИРК.Уз сваки 

захтев комисији је достављен педагошки профил детета, мере индивидуализације ,извештај о 

функционисању  детета на нивоу групе и пратећа медицинска документација. У овој радној 

години као подршку ,а на основу мишљења ИРК ,додељена су 4 персонална асистента .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  Други састанак Тима за инклузивно образовање одржан је у  децембру месецу  у циљу 

размене информација и реализовању процеса  индивидуализације у раду са децом којој је потреба 

додатна подршка  васпитачи су усмено и писмено анализирали  постигнућа о дечјем развоју и 

напредовању у односу на постављене циљеве. Редефинисани су циљеви за поједину децу, у 

складу са потребама. 

Као координатор тима за инклузивно образовање а у циљу добробити  и подршке родитељима 

деце са метњама у развоју у току ванредног стања ,остварила сам контакте путем телефона 

,вибера или мејла где сам прослеђивала  одређене линкове ,видео клипове  и материлале за рад 

код куће уз размену информација са васпитачима и родотељима. 

На трећем састанку разговарало се реализацији плана транзиције деце из вртића у основну 

школу,као и раду за време ванредне ситуације.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Континуирано је током године пружана подршка васпитачима у планирању и реализацији 

васпитно – образвоног рада са децом којој је неопходна додатна подршка у развоју.Обављан је 
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саветодавни рад са васпитачима као и са родитељима и пружане су им информације и савети у 

правцу омогућавања што потпуније  подршке развоју деци којој треба додатна подршка. 

Током школске  2019/2020 планирана је подршка дефектолога за децу која су була у ППП али 

због ванредног стања у држави то није рализовано. 

Остварена је  сарадња са  другим институцијама у циљу проширивања могућности за додатну 

подршку деци са развојним  одступањима и њиховим породицама.Остварени су састанци на 

нивоу стручних служби  О.Ш. у које су се деца уписивала а за коју је била израђена педагошка 

документација  у форми педагошког профила и мера индивидуализације, затим сарадња са 

интерресорном комисијом, Домом здравља  Инђија, са ШОСО „Антон Скала“ из Старе Пазове  

са којом је заснована сарадња кроз подршку детету и породици од стране дефектолога . Сарадња 

је остварена и са Центром за социјални рад „Дунав“ из Инђије који је  омогућио  коришћење 

услуга  четири  персонална асистента. 

 

Планиране активности Остварене активности Носиоци  

Израда и доношење плана рада 
Тима 

Активност је остварена у септембру 2019. 
 

Чланови 
Тима 

Формирање малих тимова за 

децу са сметњама у развоју 

Активност је остварена 14.10. 2019. 

 

Чланови  

Тима  

Израда нових педагошких 

профила, мера 

индивидуализације  за децу са 

сметњама и тешкоћама у 
развоју,  израда ИОП-а и 

подела инструмената  

Активност је остварена током радне године 

Напомена :  

 -За једно дете урађен је ИОП у првом 

полугодишту и он се делимично реализовао 
- За двије деце  у другом полудодишту 

урађен ИОП  али се нису реализивали због 

ванредне ситуавије у држави 
-  У другом полугодишту  радне 2019/2020 

за једно детет урађен је ИОП али није 

реализиван јер родитељи нису дали 

сагласност 
- за четворо деце у ППП рађене су  мере 

индивидуализац. први пут 

- за петнаесторо  децеу на узрасту од 3-5 
година  први пут су рађене мере и 

педагошки профил 

- 16 –торо деце  је било  на  праћењу( млађа 
деца) 

 

Чланиви 

малих 

тимова 

Израда ревизија мера 

индивидуализације  

Активност је остварена у првом и другом 

полугодишту  радне 2019/2020 године  
Напомена: 

    -за  шесторо деце  У ППП урађена је ревизија 

педагошког профила и мера индивидуализације 
- за два детета Интерресорна комисија је 

одложола полазак у први разред  

- ревизије мера  су рађене на основу  

евалуације и процене   постигнућа деце  

Чланови 

малих 
тимова 

Доношење мера 

индивидуализације за децу са 

сметњама у развоју  

Састанци  тима за инклузију(за децу којој је први 

пут рађен педагошки профил и мере 

индивидуализације) 

Тим и 

координат

ор 

Праћење остваривања  мера 
индивидуализације и дечијих 

постигнућа  

Активност је остварена на сваком састанки Тима 
и малих тимова; 

- Тим за инклузивно образовање се састао 3 

пута у току године 

Тим за 
инклузију  
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-  тимови за израду мера и ревизије 

истих,као и израду ИОП-а  су се састајали 

по потреби  најмање једном месечно 

Сарадња са интерресорном 

комисијом 

-Току године поднет је 21 захтев ИРК за пороцену 

додатне подршке деци  

-осморо деце имају бесплатан боравак у вртићи 

,чека се решење за још шесторо деце 
Активност је остварена тако што је ИРК 

достављена сва потребна документација за децу 

за коју су рађени педагошки профили ,мере и 
ИОП, и присуство састанку исте, на позив ИРК 

Стручна 

служба  

Сарадња са школама а тиче се 

транзиције деце из вртића у 

први разред 

Активност је остварена кроз сарадњу са стручном 

службом   из О.Ш.“Душан 

Јерковић“,П.Кочић,Ј.Поповић,,Б.Груловић,О.Ш“
Паја Јованивић“ 

Стручна 

служба ПУ 

Стручно усавршавање 30 васпитача је прошло семинар „Приступи у 

прилагођавању садршаја  деци са сметњама у 

развоју- активности по мери детета“ 

П.У. 

Сарадња са ДЗ 

 

Сарадња са персоналним 
асистентима 

Током године 

 

Активно су била укључена 4 лична пратиоца  

дефектоло

г 

Сарадња са центром за 

социјални рад „Дунав“ Инђија 

Сарадња остварена током године,ангажована 4 

персонална асистента која су укључена у рад ПУ 

 

Сарадња са  ШОСО „Антон 
Скала“ из С.Пазове  

Активност остварена током године са 
дефектологом и психологом школе 

Стручни 
тим 

 

Закључак: 

 На основу прикупљених података о деци са сметњама у развоју и из осетљивих група на 

нивоу наше установе регистрована су  51  детета, распоређаних у 36 васпитних група, и то: 

 У ППП било је  уписано 12- торо деце ,  њих 10 је имало урађен педагошки профил и мере 

индивидуализације,једно дете је било на праћењу а  једно дете је било  на додатној  

дијагностичку процени . У рад је био укључен  1   персонални асистент, као подршка 

детету из спектра аутизма. 

 39 деце  узраста од 3-5 година, десеторо  деце   имају решење  ИРК од тога 3  детета су 

добила подршку личног пратиоца чије су услуге реализоване  од почетка  радне годинеу ,  

двадесдва детета  имају урађен педагошки профил и мере ,са једним дететом се радило  по 

ИОП-у а 16   деце  је било на праћењу. 

 Родитељи деце са сметњама у развоју добили су педагошки профил и мере  којие су могли 

детаљно да погледају, да дају сугестије као и да на основу  планираних мера  раде са дететом у 

кућним  условима. 

 

5.11. Извештај о раду тима за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

 

Координатор: Неда Аврамов Ђилас 

Чланови: Јадранка Узелац, Снежана Прелић, Бранка Ђаниш Максић, Ана Драженовић Першић, 

Мишић Весна, Никић Вера, Слађана Радивојевић, Анка Брдар, Љубица Добић, Славица 

Петровић, Ребека Ковачевић, Јелена Кресоја – директор, Весна Ковачевић – правник 

 
Садржај Време 
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1.Процена ризика за безбедност деце у предшколској установи „Бошко Буха“ 

поводом објава на друштвеним мрежама о дељењу деци сликовница 

непримереног садржаја и доношење мера заштите                                               
2.Процена ризика од нарушавања угледа предшколске установе „Бошко Буха“ 

штетним објавама на друштвеним мрежама и доношење мера заштите                                                                                                           

3.Планирање активности Тима у наредном периоду – обележавање Светског дана 

детета, предавање за запослене о дискриминацији уваспитно-образовним 
установама  

14.10.2019. 

1.Процена ризика за безбедност детета  (5) и план мера заштите                  

2.План активности поводом учешћа ПУ у одржавању Фестивала права детета у 
Војводини у периоду од 20. октобра до 20. новембра 2019.             

3.Разно  

28.10.2019. 

1.Процена ризика за безбедност деце у целодневној ППГ при О.Ш. „Петар Кочић“ 

и доношење мера заштите поводом притужбе мајке детета на рад васпитача  

07.11.2019. 

1.Анализа примене програма заштите од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања у првом полугодишту радне 2019/20. године  

2.План активности у наредном периоду  

28.01.2020.  

1.Консултације поводом сумње на вршњачко насиље – процена нивоа насиља, 
нивоа ризика и предлог мера и активности  

 

09.03.2020. 

 

5.12. Извештај о  раду  тима за обезбеђивање квалитета и развој установе  

 

Координатор:Узелац Јадранка 

Чланови: Јелена Кресоја, Наташа Банић, Неда Аврамов Ђилас, Прелић Снежана, Маријана 

Печиљ, Сања Стефановић, Бранка Мандић,Олгица Печиљ-представник јединице локалне 

самоуправе, родитељ- Сања Филиповић 

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе се старао о обезбеђивању и 

унапређивању квалитета васпитно-образовног рада Установе, пратио остваривање предшколског 

програма, вредновао  је  резултате  рада васпитача и стручних сарадника и сарадника и предлагао 

мере за унапређење ВОР-а, различитих програма и облика рада. 

 

 
САДРЖАЈИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ  

1.Евалуација програма ВОР-а у 1 полугодишту радне 
2019/20 и предлог мера за унапређење                     

2.Евалуација различитих облика и програма рада у 1 

полугодишту радне 2019/20 год. и предлог мера за 
унапређењe 

3.Евалуација реализације Развојног плана Установе                                                                                

4.Евалуација програма инклузивног образовања у I 

полугодишту радне 2019-20 године                                      
5.Евалуација програма заштите деце од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

у I полугодишту радне 2019-20 године                                                                                               
6. Реализација Акционог плана за унапређење рада 

Установе на основу резултата самовредновања                                                

Координатор и 
чланови Тима 

12.02.2020. 

1.Евалуација редовних програма ВОР-а                                              

2.Евалуација различитих облика и програма ВОР-а                                                                               
3.Израда Оперативног плана организације и 

остваривања ВОР-а са децом у радној 2020-21 год. 

 

Координатор и 

чланови Тима 

   26.08.2020. 
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5.13. Извештај о раду тима за професионални развој 

 

Координатор: Наташа Банић 

Чланови:Јелена Кресоја, Јадранка Узелац, Неда Аврамов Ђилас,Прелић Снежана,Љиља Манић, 

Драгана Зинаић, Бранкица Петковић, Слађана Радивојевић, Слађа Здравковић, Наташа 

Лајбеншпергер, Снежана Марковић, Данијела Ж. Ђурић 

Тим за професионални развој запослених у ПУ се састајао пет пута у току радне 2019/2020. 

године.Четири састанка су одржана у установи а један састанак је одржан електронским 

путем,преко апликације Зум,у току ванредног стања. 

 
САДРЖАЈИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

-Усвајање плана рада тима за професионални развој у радној 

2019/2020 години 
-Избор координатора тима и записничара у радној 2018/2019 

години 

-Упознавање чланова тима са Правилником о сталном стручном 

усавршавању запослених 
-Израда плана професионалног развоја запослених у радној 

2019/2020 години 

тим 11.09.2019. 

-Информације о предстојећим стр.усавршавањима запослених 
-Договор око термина за реализацију плана рада професионалног 

развоја запослених у установи 

-Планирање стручних посета другим установама 

тим 18.11.2019. 

-Информације о предстојећим 
активностима(манифестације,конференције,стручни 

скупови,трибине...) 

-Договор око термина за реализацију плана рада стручног 
усавршавања запослених у установи 

-Извештај о реализацији професионалног развоја запослених у 

првом полугодишту радне 2019/2020.године 

 

тим 27.01.2020. 

-Информације о поступању установе по упутству МПНТР у складу 

са одлукама и мерама владе РС 

-Предлог плана активности у функцији истраживања,заједнице 
учења и унапређивања компетенција 

-Информације о предстојећим активностима( 

семинари,конференције,стручни скупови....) 

-Раѕно 
 

тим, 

онлајн састанак 

путем апликације 
Зум 

09.04.2020. 

 

Израда извештаја о реализацији стручног усавршавања  запослених 

за радну 2017./2018. годину 
Предлози за допуну и измену личног плана професионалног развоја 

 

 

тим, 

 

17.06.2020. 

 

 

 

Циљ професионалног развоја је перманентно информисање,образовање и мотивисање 

васпитача,медицинских сестара-васпитача,стручних сарадника за што успешнију реализацију и 

унапређивање васпитно-образовног рада са децом предшколског узраста.Саставни део 

професионалног развоја је стручно усавршавање којим се сматра стицање нових и усавршавање 

постојећих компетенција важних за унапређивање квалитета васпитно обраѕовног рада. 
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План активности професионалног развоја у установи за радну 2019/2020 годину сачињен је на 

основу исказаних личних планова професионалног развоја запослених. 

Програм професионалног развоја реализовао се кроз рад:већа,актива,семинара, 

стручних скупова,конференција,округлих столова и др.облика 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 2019/2020  години велики број запосолених је био обухваћен стручним усавршавањем 

ван установе. 

 

5.14. Извештај о раду тима  приправника и ментора 

 

Координатор: Јадранка Узелац 

 

Чланови: пом.директора Наташа Банић, психолог Неда Аврамов,логопед Снежана Прелић, 

библиотекар Бранка Мандић, приправници и ментори 

  

Тим приправника и ментора се старао о спровођењу програма увођења у посао 

приправника и савладавање захтева који се односе на области вапитно-образовног рада 

(планирање,програмирање,реализација и вредновање ВОР-а, праћење развоја и постигнућа деце, 

рад са децом са развојним сметњама,сарадња са колегама, породицом и локалном 

заједницом,професионални развој и вођење документације. 

У току ове године су организовани бројни сусрети са приправницима и менторима , али у 

виду групних и индивидуалних разговора са стручном службом и библиотекаром, због малог 

броја приправника. На почетку радне године  два приправника је завршавало оспособљавање за 

самостални рад и припремали су се за полагање лиценце.Са њима смо разрађивали проблемске 

ситуације у сарадњи са родитељима, колегама и раду са децом.Обавештавали их о упуствима МП 

о условима за полагања испита за  лиценцу, давали и упућивали на литературу. А по добијању 

Тема за испит, односно активности помагалисмо  при осмишљавању активности, израде 

припреме, литературе и друго. 

 Са групом приправника који су почињали приправнички стаж,организовали смо сусрете 

и упознавање приправника и ментора, упознавање са Програмом рада приправника и ментора, 

Правилником о дозволи за рад наставника,васпитача и стручног сарадника, Водич за увођење у 

посао васпитача у предшколским установама, Водичем за увођење стручног сарадника у посао, 

Правилником о понашању запослених у Установи, Правилником  о безбедности деце.                                                                        

Са приправницима смо разрађивали следеће теме - планирање рада-месечни план рада, шта треба 

да садржи Дневна скица, пројектно планирање, вођење евиденције о раду приправника и ментора, 

вођењу радне Књиге васпитача, карактеристике оптималне средине за учење – центри 

интересовања, о  сарадњи са родитељима и бројне друге теме. 

 

 
САДРЖАЈИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

-саветодавни рад везано за извођење завршне 

активности ( тема, циљеви, задаци за децу 
,средства за рад..) 

 

педагог 

приправник Светлана 
Тутек 

 

20.09.2019. 

-саветодавни рад и упознавање васпитача-
приправника  са:  Програмомом рада приправника 

и ментора Правилника о дозволи за рад 

педагог 
приправник Јасмина 

Баквић 

20.09.2019. 
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наставника, васпитача и стручног сарадника,                                                      

Водичем за увођење у посао  васпитача 

- саветодавни рад везано за писану припрему за 
завршну активност- циљеви, задаци за децу и 

васпитача, почетно окупљање, центри 

интересовања(садржаји,задаци...),средства,материј

али. 
 

педагог 
приправник Светлана 

Тутек 

                       

25.09.2019. 

-саветодавни рад везано за извођење завршне 

активности ( тема, циљеви, задаци за децу 
,средства за рад..) 

 

педагог 

приправник Светлана 
Бјелац 

 

27.09.2019. 

-Провера савладаности програма увођења  

васпиача- приправника у посао- Светлане Тутек 
 

Комисија за проверу 

савладаности програма  
васпитача 

 

01.10.2019. 

планирање рада-месечни план рада, шта треба да 

садржи Дневна скица, пројектно планирање, 
вођење евиденције о раду приправника и ментора, 

вођењу радне Књиге медицинске сестре- 

васпитача, 
 

педагог 

приправник Јасмина 
Баквић 

10.10.2019 

--саветодавни рад везано за писану припрему за 

завршну активност- циљеви, задаци за децу и 

васпитача, почетно окупљање, центри 
интересовања 

(садржаји,задаци...),средства,материјали 

 

педагог 

приправник Светлана 

Бјелац 
 

11.10.2019 

-саветодавни рад и упознавање  васпитача-ментора 
и васпитача-приправника  са:  Програмомом рада 

приправника и ментора Правилника о дозволи за 

рад наставника, васпитача и стручног сарадника,                                                      
Водичем за увођење у посао  васпитача  

Педагог                                      
Васпитач-ментор Наташа 

Банић Огњановић                            

Васпитач-приправник 
Слађана Луковић 

 

14.10.2019. 

-Провера савладаности програма увођења  

васпиача- приправника у посао- Светлане Бјелац 
 

Комисија за проверу 

савладаности програма  
васпитача 

 

17.10.2019. 

-Саветодавни рад везано за извођење завршне 
активности ( тема, циљеви, задаци за децу 

,средства за рад..) 

 

педагог 
приправник Сања Срдић 

и ментор Прибић Авдић 

Ана 

 

12.11.2019. 

-Саветодавни рад и упознавање  васпитача-

ментора и васпитача-приправника  са:                        

Програмомом рада приправника и ментора 
Правилника о дозволи за рад наставника, 

васпитача и стручног сарадника,                                                      

Водичем за увођење у посао  васпитача  

Педагог                                      

Васпитач-ментор Ана 

Вивод                        
Васпитач-приправник        

Тамара Брадић 

 

13.11.2019. 

-Провера савладаности програма увођења  
васпиача- приправника у посао- Сањa Срдић 

 

Комисија за проверу 
савладаности програма  

васпитача 

 

14.11.2019. 

Саветодавни рад са Светланом Тутек Педагог 15.11.2019 
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- Процедура полагања испита за лиценцу 

-Упутство МПС о условима за полагање испита за 

лиценцу 

Васпитач-приправник         

Саветодавни рад са Светланом Тутек везано за 

полагаље лиценце – законитости , правилници, 

приручници 

 

Педагог 

Васпитач-приправник         

 17.01.2020. 

- Саветодавни рад везано за извођење завршне 

активности 

Педагог 

Васпитач-приправник 

Ивана Котарац        

30.01.2020. 

-Саветодавни рад везано за извођење завршне 
активности ( тема, циљеви, задаци за децу 

,средства за рад..) 

 

педагог 
приправник Ивана 

Котарац и ментор 

Рончевић Ивана 
 

03.02.2020. 

-Провера савладаности програма увођења  

васпиача- приправника у посао- Иване Котарац 

 

Комисија за проверу 

савладаности програма  

васпитача 
 

04.02.2020. 

-Саветодавни рад везано за извођење завршне 

активности 

Педагог 

Васпитач-приправник 
Гога Александра        

03.02.2020. 

-Разрада проблемских ситуација у сарадњи са 

родитељима, колегама  у  раду са децом. 

 

педагог 

приправник Светлана 

Тутек 

13.03.2020. 

 

5.15. Извештај о раду тима за превентивну и здравствену заштиту 

 

Координатор: Поповић Марија 

Чланови: Бранка Ђаниш-Максић, Сушић Милица, Бокић Светлана,БашаСнежана, Тајана Граовац  
САДРЖАЈИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

1.усвајање плана рада тима за превентивну 

здравствену заштиту 
2.распоред рада медицинских сестара по објектима 

3.план стручног усавршавања у првом 

полугодишту 
4.извештај м.сестара за прво полугодиште 

праћење евиденционих листа 

 

 
 

Чланови тима 

 

 

 
 

 децембар 

2019. 

1. предузете мере за спречавање ширења Корона 

вируса у колективу 
2. контрола спровођења  у складу са планом   

хигијенског одржавања простора и дезинфекција 

3. рад за време карантина (од куће и у установи) 

 

Чланови тима 
 

 

 
март 2020. 

1. стручне консултације везане за поновни почетак  

рада установе након карантина 

2. дезинфекција простора и дворишта 

3.обавештавање родитеља везано за поновни 
долазак деце у колектив 

 

 Чланови тима 

 

 

 

-  Мај  2020. 

1.Извештај са стручног усавршавања 

2.Извештај мед.сестри о здравственом стању деце 
по објектима, спровођењу мера за сузбијање 

ширења Корона вируса                                                                                         

3.Распоред рада у  летњем периоду 

 

Чланови тима 
 

 

 

 
-  јун   2020. 
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5.16. Извештај о раду тима за пројектно планирање 

 

Координатор: Ивана Калеб Мишковић 

Чланови: Узелац Јадранка, Неда Аврамов Ђилас, Слађана Радивојевић, Милица Тодорчевић, 

Манић Љиља, Вера Никић, Бранкица Петковић,Тања Божић,Александра Баталов, Зеленика 

Данијела, Слађана Вуковић, Девић Светлана, Наташа Лајбеншпергер, Гордана Јовић, Слађана 

Здравковић, Марија Турчиновић, Јелена Матић 

 

У току првог полугодишта одржана су два састанка. 

Први састанак био је 17.10.2019. где су се чланови упознали са планом и програмом за школску 

2019./2020. и тимским планирањем.  

Други састанак одржан је 02.12.2019. где су на дневном реду били извештаји са стручне посете 

вртићу Маштоленд у Новом Саду, тема о вођењу документације тј. Дневника када се реализује 

пројектно планирање, као и размена мишљења међу члановима о семинару  „ Компас за учење“.  

 У другом полугодишту због епидемије која је проузрокована корона вирусом састанци нису 

одржани. 15.04.2020. путем вибер групе чланови су кроз интеракцију дали информацију о томе 

да ли су онлај ( путем вибер групе) реализовали пројекат са децом и родитељима. Од чланова 

Тима , пројекат на овај начин, реализовали су  Љиља Манић објекат „ Бамби“, Александра 

Баталов објекат „ Маслачак“, Светлана Девић, Ивана Калеб Мишкович објекат „Сунце“. На 

предлог координатора Тима Иване-Калеб Мишковић , оформио се и Тим у оквиру објекта 

„Сунце“. Циљ је био да се поправе међуљудски односи међу запосленима, да се граде партнерски 

односи са породицом кроз различите облике сарадње, учешћа. Одржани су бројни састанци где 

су чланови давали своје мишљење, предлоге, причали о предностима, а и потешкоћама 

пројектног планирања.  

Активности које су реализоване унутар Тима – објекат „ Сунце“  

 Р. Састанци на нивоу установе – Тема: Нове основе програма „ Године узлета“  

 Укључивање породице у  „живот вртића“ ( Тим за креативце, Тим за поправке) 

 Презентација радова унутар установе - пројектно планирање 

 Уређење заједничких простора ( хол, ходници)  

 Уређење просторних целина у холу и дворишту  

 Размена искуства и мишљења онлајн семинара „ Учење кроз истраживање изван вртића“    

 

 

5.17. Извештај о раду тима за маркетинг 

 

Координатор: Гордана Јовић Чланови: Слађана Радивојевић, Јадранка Узелац,  Љиља Манић, 

Бранка Мандић, Ивана Рончевић, Ана Вивод, Маја Момировић, Марина Бајић, Анђелка Ћосовић, 

Санела Бижић, Дана Длашлер, Смиљка Тадић, Ивана Раштегорац 

 
Садржаји Носиоци време 

 Осврт на претходни период, проблеми и сугестије 

 Доношење плана рада Тима за предстојећу школску 

2019/2020. годину 

 Подела задужења  

 Разно 

Тим 29.11. 2019. 

1) Договор око прикупљања садржаја од превентивних 

медицинских сестара у вези превентивних мера 
2) Договор око задужења прикупљања информација од 

васпитача,  везаних за васпитно-образовни рад 

Тим 
07.05.2020. 

Zoom Meeting 
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3) Договор око достављања података координатору Тима 

4) Израда постера ПУ о корацима предузимања 

превентивних мера приликом тријаже деце и пријема у 
вртић од 11.05.2020. године 

5) Договор око уређивања ФБ групе ПУ“Бошко Буха“ 

 

 

     Први радни састанак  Тима за маркетинг одржан је 15.10.2015. године, на коме је донет план 

рада за предстојећу школску 2019/2020. годину и направљен је распоред задужења по објектима.  

 

Други састанак Тима за маркетинг одржан је у  07.05.2020. преко Zoom Meeting апликације. На 

састанку је договорено: 

 Прослеђивање информација координатору о васпитно - образовном раду 

достављаће васпитачи - чланови Тима  по првобитном договору, са првог 

састанка Тима. ( увид у записник).  

 Постер ПУ о корацима предузимања превентивних мера приликом тријаже и 

пријема деце од родитеља и спровођења у објекат Установе креирали и израдили 

координатор Тима Гордана Јовић и чланови Тима, Дана Драшлер и Маја 

Момировић. 

 Администратор ФБ групе вртића је координатор Тима, а модератори су чланови 

Тима Дана Драшлер и Маја Момировић. 

Тим за маркетинг је током ванредног стања (Ковид19) сарађивао са васпитачима, стручном 

службом и руководиоцима вртића, радио на ажурирању сајта Установе и фб странице. 

Истраживањем садржаја са интернета, долазио до нових сазнања и  размењивао искуства о 

дигиталним алатима 

 

5.18. Извештај о раду тима руководилаца објеката 

 

Координатор: Јелена Кресоја 

Чланови: Наташа Банић, Слађана Радивојевић, Зинаић Драгана, Наташа Механџић,    Дуброја 

Александра, Печиљ Маријана 

 
САДРЖАЈИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

1.Доношење  плана рада 

2.Анализа стања по објектима 

3.План активности за Дечију недељу 
4.Разно 

тимдиректор,                 

пом. директора 

30.09.2019. 

1.Анализа стања по објектима установе 

2. Информације око прославе Нове године ( базари ,  
представе, фотографисање...) 

3. Информације о коришћењу годишњег одмора запослених 

и распореду  рада током зимског распустa 

 

тим 

директор,                    
пом.директора 

16.12.2019. 

1.Информисање о Инструкцијама за органе државне управе 

и запослене у органима државне управе  

2. Организација рада установе током ванредне ситуације 
(распоред рада дежурстава)на основу Уредбе о 

организовању рада послодавца за време ванредног стања 

3. Организација на даљину и од куће васпитно -образовног 

особља( информисање родитеља,сарадња са породицом)на 
основу  препорука о раду ПУ од надлежне Школске управе 

 

Тим ,                        

 

 
директор 

пом. директора 

20.03.2020. 
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1.Упознавање са мерама и препорукама Завода за јавно 

здравље у вези поступања запослених и 

корисника/родитеља у предшколским установама,а 
поводом отварања вртића у време трајања епидемије од 

11.05.2020. године 

2.Договор око организације објеката у циљу спровођења 

мера 

Тим ,                        

директор 

пом. директора 
Онлајн 

састанак-

платформа 

Zoom 

29.04.2020. 

1.Анализа стања по објектима ( извештај о примена мера у 

време трајања COVID-19 и уређење дворишта објеката- 

заједничке средине за учење деце)                                                                                                       
2. Договор око коришћења годишњег одмора и  израде 

Плана распореда дежурства у току летњег распуста                                                 

3. Информације о фотографисању деце                                             

4.Распоред рада за писање уверења о похађању ППП( 
упутства за попуњавање уверења и Матичне књиге )                                            

5.Извештај о раду тима руководилаца у току године                       

6.Текућа питања 
 

Тим ,                        

 

 
директор 

пом. директора 

16.06.2020. 

 

 

5.19.  Извештај о раду тима за међународне пројекте  

 

Координатор: Данијела Жугић Ђурић                                                                      

Чланови: Јелена Кресоја, Неда Аврамов Ђилас, Миљуш Драгана, Јовић Гордана, Слађана 

Радивојевић, Ана Сурла, Јелена Ђуричић, Олгица Башић Голе, Јелена Бодрожић, Александар 

Младеновић-представник локалне самоуправе 

 

Новоформирани Тим за међународне пројекте састао се 5 пута у току ове радне године. 

Тим је бројао 10 чланова, а у оквиру њега формирани су подтимови са специфичнијим 

задужењима и детаљнијим упутствима (писање пројеката, документовање, обавештавање медија, 

праћење оглашавања конкурса о могућностима учешћа у међународним пројектима...) Чланови 

Тима комуницирали су, осим састанака, путем „Вибер“ групе и користили електронску 

коресподенцију. 

Планирани садржаји предвиђени Годишњим планом рада за 2019./2020. годину ПУ 

„Бошко Буха“ су реализовани. Чланови Тима за међународне пројекте активно су учествовали у 

изради Европског развојног плана наше установе, различитим обукама за писање међународних 

пројеката, припреми пројектних документација и аплицирању. Нове могућности за стицање 

нових сазнања у пројектима добили смо учешћем у ИКО клуб пројекту о интеркултуралности са 

партнерском установом ОШ „Учитељ Таса“ из Ниша, који је због епидемије новог вируса у 

Републици Србији одложен и који ће се наставити на јесен, у новој радној години. 

Посредством Тима за међународне пројекте, наша установа први пут је учествовала у онлајн 

међународним пројектима "Climate Action Project", "Planted", „У свету дечије игре“, „Примери 

хоризонталне размене онлајн подршке деци и породици током пандемије Ковид – 19“... Током 

наредне године планирамо интензивније учешће у различитим онлајн пројектима, а посебно 

путем „еTwinning“ мреже.  

Ове године фокус Тима за међународне пројекте била је припрема и писање нашег првог 

Еразмус + КА1 пројекта мобилности у области општег образовања. Фондација „Темпус“ је 

22.06.2020. наш Еразмус + КА101 пројекат "Towards openness and inclusiveness of kindergarten 

through European cooperation" одабрала за финансирање, што представља велики успех за нашу 

предшколску установу и све чланове Тима за међународне пројекте. Реализација овог пројекта 

отвара нове могућности за развој, унапређење и афирмацију наше предшколске установе, како у 

Србији, тако и Европи. 
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5.20. Извештај о раду тима за подстицање даровитости деце 

 

Координатор: Драгана Миљуш                                                                                     

Чланови:Неда Аврамов Ђилас, Ивана Калеб Мишковић, Ана Сурла, Вера Никић, Данијела 

Жугић Ђурић, Жаклина Ковач, Ана Прибић Авдић, Славица Петровић, Анка Брдар 

  

У складу са задацима Тима за подстицање даровитости деце у току ове радне године 

планирана су два састанка – иницијални, на коме би се упознали са годишњим планом рада Тима, 

дефинисали циљеви и задаци, дале идеје и предлози за рад, и завршни на коме би се извршила 

евалуација реализованих активности. Први састанак Тима реализован је 21.10.2019.године, у 

просторијама објекта „Сунце“ , где су се чланови тима упознали са годишњим планом рада Тима, 

и дали предлог плана рада и активности тима за предстојећу радну годину. На овом састанку 

чланови тима сложили су се да у овој радној години покушају да идентификују децу која 

испољавају изразите способности и креативност у домену ликовног изражаја, а затим да за ову 

групу деце током читаве школске године организују осмишљене креативне и ликовне радионице 

у складу са потребама и интересовањима ове деце, као и да након протекле радне године 

организују ликовну изложбу у сарадњи са галеријом Кућа Војновића, како би деца имала прилику 

да представе свој таленат и рад.  

 У објекту „Сунце“ , крајем октобра и почетком новембра месеца чланови тима Д.Миљуш 

и И.Калеб Мишковић у сарадњи са колегиницама запосленим у објекту идентификовале су децу 

која испољавају висок степен креативности у ликовном изражају, и тако је оформљена група деце 

која је започела радионички рад крајем новембра месеца, динамиком један пут недељно, у 

трајању од оквирно 45 минута. Увођењем ванредног стања у РС овај рад је прекинут, и у складу 

са датим околностима нису реализоване планиране активности са децом , као ни организација 

изложбе.  

 Почетком другог полугодишта радне 2019./2020. Године чланови Тима за подстицање 

даровитости деце Н.Аврамов Ђилас,  А.Брдар, А.Сурла и Д.Миљуш присуствовали су стручној 

конференцији „Даровитост и креативност деце предшколског узраста“, која је одржана 

08.02.2020.године, у Високој школи труковних студија за образовање васпитача у Новом Саду. 

На конференцији чланови тима упознати су са резултатима пројекта „Мапирање даровитости и 

потенцијала за креативнот код деце предшколског узраста“ и  најзначајнијим разултатом пројекта 

– инструментом за препознавање потенцијала за даровитост и креативност код деце 

предшколског узраста. Присутни чланови добили су инструмент и упутства за коришћење и 

упознали се са могућностима које нуди практичрима, обзиром да до сада ова врста инструмента 

није постојала.  

 Такође, чланови тима успоставили су сарадњу са др психолошких наука Мирјаном 

Николић, која је понудила лепу прилику за сарадњу , кроз олакшане услове за реализацију 

акредитованог семинара „Даровитост у предшколској установи и школи – препознавање и 

додатна подршка“, којим би запослени развијали компетенције за подршку развоју личности 

детета и компетенције за препознавање даровите деце и пружање додатне подршке. У договору 

са Управом ПУ „Бошко Буха“ семинар је планиран да се нађе у понуди за заинтересоване 

запослене у току другог полугодишта радне 2019./2020.године, међутим ови планови такође нису 

остварени због настале ситуације ванредног стања. Такође, др Мирјана Николић била је 

расположена да одржи једно предавање и трибину за родитеље са темом даровите деце.  

 Током априла месеца, у контакту и сарадњи са композитором Зораном Мулићем, 

педагогом и редовним професором Академије Уметности у Новом Саду, Тим је планирао 

организацију гостовања професора и неколико студената у објекту „Сунце“ како би се деци 

представили кроз извођење композиције „Животињски карневал“ , где би деца имала прилику да 

се упознају и са овом врстом уметности, коју би потом повезали са ликовном уметношћу и 
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изразом. Планирана је такође и сарадња са члановима Удружења ликовних уметника Инђије. 

Планови нису реализовани због настале ситуације и уведеног ванредног стања.  

 Чланови Тима за подстицање даровитости деце активно су сарађивали и током ванредног 

стања, оформљена је вибер група за све чланове, у којој смо делили интересантну литературу , 

предлоге активности и информације о доступним вебинарима, предавањима и он лине 

едукацијама које су везане за подстицање даровитости деце.  

 

 

5.21. Извештај о раду тима за пружање додатне подршке деци и родитељима са 

специфичним нутритивним потребама 

 

Координатор: Граовац Тајана                                                                                                                    

Чланови: Љубица Добић,  Пујин Јасна, Радановић Сања, Анка Брдар, Mира Јајић, Рада Бркић, 

Ранка Божић, Весна Ж. Ковачевић, Слађана Добријевић, Наташа Огњановић, Пејић Радица, 

Лукић Ивана, Драгана Хемон Попадић, Рољ Марија 

 

Тим за пружање додатне подршке деци и родитељима са специфичним захтевима у 

исхрани у школској 2019/2020 години радио је у саставу: Граовац Тајана – координатор тима,  

Љубица Добић,Радановић Сања Анка Брдар, Мира Јајић,Рада Бркић,Ранка Божић,Весна 

Ж.Ковачевић, Слађана Добријевић, Козина Марија, Ивана Лукић, Огњановић Б. Наташа, Мрвић 

Милка, Вујичић Радмила  и Кљајић Ана, као чланови тима. 

 Током школске 2019/2020 године одржана су 2 састанка  

 30.10.2019.- (преглед стања деце са посебним захтевима у исхрани, потребна документација и 

планирање и реализација јеловника за  децу са  нутритивним захтевима)  

и 06.05.2020. (организовање исхране у периоду трајања посебних мера током епидемије COVID-

19 ) 

Током године одржан је  и већи број консултација међу члановима тима.  

 Циљ тима је унапређење квалитета живота деце са специфичним нутритивним захтевима 

у исхрани.Тим је свој рад засновао на остваривању интереса деце и родитеља. Бољем раду 

тима допринело је и пружање информација о актуелним темама и континуирано праћење и 

упознавање  са новинама и достигнућима из области исхране. 

 Од укупног броја уписане деце евидентирано је 16 - оро деце са нутритивним алергијама. 

Табела 1. Алергени 

Алерген Број деце 

  

орашасти  плодови 5 

Кикирики 4 

млеко и млечни производи 4 

јаја 4 

соја 2 

глутен 1 

парадајз 3 

мед 3 

целер 1 

сунцокрет и сусам 1 

риба 2 

першун  1 
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5.22. Извештај о раду тима за увођење и примену Система за управљање безбедношћу 

производа        (HACCP)  

 

Уводна напомена: Имплементиран HACCP систем   на територији Општине Инђијау објектима 

предшколске установе, са централном кухињом у објекту „Сунце“. 

Руководилац: Бранка Ж. Ђаниш-Максић 

Чланови: Јелена Кресоја, Ђурђица Добрић-Тепавац, Нада Милић, Галечић Синиша и Марија 

Поповић. 

Чланови у предшколским установама: Ленка Недимовић, Љуба Борковић, Славица Малобабић, 

Милена Јанковић, Сања Јанковић, Светлана Максић и Радијана Фумић. 

Чланови у издвојеним оделењима при основним школама: Весна Ћеранић, Снежана Батало, 

Бранкица Петковић, Милка Костецки,  Девић Марија и Татић Бранислава. 

Чланови тима за опозив: Галечић Синиша и Весна М. Ковачевић 

 
САДРЖАЈИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

Усавршавање интегрисаног превентивног система који 

осигурава безбедност хране у сваком делу процеса 
производње и дистрибуције и доприноси смањењу ризика по 

здравље становништва. 

Директор, 

чланови тима, 

У континуитету,  

Током године 

Расподела листа евиденције, по објектима, писање и 

бележење неопходних информација у задате евиденције 
ради обезбеђивања општих доказа о начину рада 

Чланови тима, 

Вођа тима 

2.IX 2019. 

 
У континуитету 

Расподела писменог упутства свим приручним кухињама о 

прању воћа и поврћа зеолитом. Праћење истог. 

Расподела осталих упутстава, како би се запослени 
подсетили заборављеног: употреба антибактерицидног 

отирача; употреба одобрених дезинфекционих средстава и 

др. 

Чланови тима 3.IX 2019. 

Током године 

 
11.IX 2019. 

Провера спровођења свих записа који се бележе у 

предшколској установи. 

Чланови тима Децембар 2019. 

Јун 2020. 

Измене плана чишћења опреме, објеката и кухиње Чланови тима Фебруар / Март 

2020. 

Разрада Инструкција у вези са поступањем предшколских 

установа поводом отварања објеката за пријем уписане деце 

у време трајања епидемије COVID-19, а које се односе на 

расподелу хране. 

Чланови тима Март/Април/Мај 

2020. 

Самоконтрола тј.интерна провера по контролној листи 

HACCP – КЛ-11.1 

Чланови тима 4.VI 2020. 

 

6. Извештај о раду секретара  

Секретар установе  је у току радне 2019/2020. године обављао управне, нормативно-

правне 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 обавезе које из њих  

проистичу;     
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1.2.  спровођење поступака доношења, израде, измене и допуне општих аката и то:    

- Статута;  

- Правилника о упису деце у ПУ“Бошко Буха“ у Инђији;   

- Правилника о изменама и допунама Правилника о  организацији и систематизацији    

  послова у ПУ „Бошко Буха“ у Инђији;     

- Правилника о поклонима запослених у ПУ „Бошко Буха“ у Инђији; 

- Правилника о донацијама; 

- Правилника о спречавању сукоба интереса; 

- Правилника о службеној, заштитној и радној одећи запослених у ПУ „Бошко Буха“ у     

   Инђији; 

- Правилник о заштити података о личности; 

- Правилника о канцеларијском и архивском пословању и Листа категорија   

  регистратурског материјала са роковима чувања;                                                                          

1.3.  израда и закључивање   уговора о раду,  анекса уговора о  раду, анекса уговора о 

уређивању   међусобних права, обавеза   и одговорности са запосленима  као и свих других 

врста уговора;   

 

2.   Планирање и извештавање  о раду: 

-  учествовање у изради  Плана рада    установе за радну  2020/2021.  годину; 

-  учествовање у изради Извештаја о раду  установе за 2019/2020.  ( 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: 

 

3.1.  припремање 18 седница Управног одбора, вођење и израда  записника са седница, израда  

предлога  одлука и одлука и објављивање донетих одлука  (  53 одлуке, 7 закључака и 8 решења)    

3.2. припремање седница Савета родитеља и других  стручних органа и тела; 

3.3. израда, објављивање  и спровођење Конкурса за пријем у радни однос на одређено време   

ради замене одсутних запослених   преко 60 дана , за укупно 6 лица и то:  нутриционисте,  два 

васпитача,  две спремачице  и медицинске сестре-васпитача   

( Конкурси  од  04.09.2019. год., 11.09.2019. год. и од 22.01.2020. године);  

3.4. рад у Комисији за упис деце – израда свих одлука и решења у вези уписа деце,  

  решавање  49  приговора  родитеља на резултате уписа ( 8 одбачених, 13 усвојених и 28  

  одбијених приговора);   

3.5.  пружање стручне помоћи и обављање административних послова  у вези једног   

   дисциплинског поступка против запослене;  

3.6. сарадња са инспекцијским органима: 

 -  извршена су 3 инспекцијаска надзора просветног инспектора (22.11.2019. год., 21.02.2020. год. 

и 13.05.2020.године;  

3.7. обављање стручних   послова код престанка радног односа и   распоређивања  

   запослених;    

- израда решења, закључака и других аката; 

- рад у Комисији за јавне набавке ;   

- подношење захтева за добијање разних  сагласности, обезбеђивање ажурног  

  вођења  документације   и обављање осталих  административних послова.           
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VI  ИЗВЕШТАЈ  О ОСТВАРИВАЊУ ПРЕДВИЂЕНИХ ЦИЉЕВА, 

ЗАДАТАКА И АКТИВНОСТИ ПЛАНИРАНИХ РАЗВОЈНИМ 

ПЛАНОМ ЗА ПЕРИОД ОД 2017. ДО 2020. ГОДИНЕ 

 

Развојни план Установе за период од 2017. - 2020. године донео је Управни одбор, на 

предлог Стручног актива за развојно планирање, а Измене и допуне истог донео је Управни одбор  

на седници одржаној дана 14.09.2018.године. 

 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 1.1.Проширење простора у објекту «Сунце» у Инђији за три васпитне групе и 

пријем деце са листе чекања 

РЕАЛИЗАЦИЈА: Задатак је   у потпуности реализовани. 

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 2018.-септембар 2020. године 

РЕАЛИЗАЦИЈА: Јавна набавка за израду пројектне документације и изградњу новог објекта 

ПУ"Бошко Буха"- I фаза, расписана је 08.07.2019.године.Рок за завршетак  радова је 290 дана 

након потписивања уговора  са изабраним понуђачом, а исти треба да почну у фебруару 20120 

године.  Процењена вредност набавке је 108.373.000,00 без ПДВ-а.                                                                                                                                         

Задатак није у потпуности реализован. 

ЦИЉ 2: ПОБОЉШАТИ УСЛОВЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И АКТИВНОСТ ДЕЦЕ НА 

ОТВОРЕНОМ 

РЕАЛИЗАЦИЈА: Сви задаци су  у потпуности реализовани.Постављене нове справе за игру у 

двориштима објеката "Сунце","Невен","Маслачак","Цврчак","Ђурђевак"и "Пчелица", као и 

заштитна ограда око објекта "Невен". 

 ЦИЉ 3:ПОБОЉШАЊЕ МОТИВАЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИЈИ 

ОДНОС ПРЕМА РАДУ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА  

ЗАДАТАК 3.1.Израдити интерни акт о награђивању запослених 

 

АКТИВНОСТИ: 
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    -     Разрада критеријума и мера стимулације 

    -     Израда нацрта интерног акта 

   -      Разматрање нацрта интерног акта 

   -      Усвајање интерног акта 

  

РОК ИЗВРШЕЊА: јануар-април 2020.године 

РЕАЛИЗАЦИЈА: Задатак није реализован из разлога што установа не остварује сопствене 

приходе на тржишу и немамо извор финансирања награђивање. 

 

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

АКТИВНОСТИ : 

     -Разрада критеријума и облика награђивања 

     -Избор кандидата 

     -Свечано уручивање признања 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: април 2020.године                                                                

РЕАЛИЗАЦИЈА: Овај задатак је за сваку радну годину био предвиђен Акционим планом и 

реализован је тако што су запослени 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 симболичном наградом( књига,роковници...) које су уручене на 

прослави Дана установе. И ове године ће се реализовати како је планирано. 

ЦИЉ 4 : ПОБОЉШАЊЕ КОМУНИКАЦИСКИХ ВЕШТИНА И САРАДЊЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ 

ЗАДАТАК 4.1. Организовање акредитованог семинара са темом комуникације 

РЕАЛИЗАЦИЈА: Задатак у потпуности реализовани кроз организовање акредитованог 

семинара"Унапређење добрих модела комуникације". 

ЗАДАТАК 4.2. Организовање стручног усавршавања за запослене на тему комуникације и 

тимског рада 

РЕАЛИЗАЦИЈА: Сви задаци су у потпуности реализовани кроз одржавање радионица "Тимски 

рад" које су вођене од стране стручне службе. 

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 2019.-маја 2020.године 

РЕАЛИЗАЦИЈА: Овај задатак је за сваку радну годину био предвиђен Акционим планом и 

реализован.Организоване су три екскурзије за запослене: Ивањица, Вишеград-Требиње-

Дубровник, Будимпешта на којима је присуствовало око 30 % заослених. 

II   ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ШИРЕЊЕ ПРОГРАМСКЕ ПОНУДЕ И ОБУХВАТА ДЕЦЕ 

ЦИЉ 1:  ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА ДЕЦЕ ПРОГРАМИМА  „ШКОЛА СПОРТА“   
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ЗАДАТАК 1.1. Увести специјализован програм „Школица спорта“ у насељу 

Чортановци,Марадик и 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 2020.године 

РЕАЛИЗАЦИЈА:Задатак није реализован у овим насељеним местима јер у истој нису 

учествовала деца која не похађају установу, већ деца из васпитних група уписана у тим 

објектима. Школица спорта је почела  да се остварује у објекту "Сунце" у Инђији и тиме смо 

повећали обухват деце која нису у систему. Програмом је  обухваћено 25-оро деце  узраста од 3 

до 5,5 година са листе чекања у Инђији. Дружење са вршњацима организовано је од 11. 

децембра 2020. године  једном недељно у поподновним сатима ( од 17 до 18 часова). До сада је  

укупно одржано пет термина, три у децембру 2019. и два у јануару 2020 године.  

  

ЗАДАТАК 1.2. Проширити мрежу „Читаонице-причаонице“ на насеље Нови Карловци 

РЕАЛИЗАЦИЈА: Сви задаци су у потпуности реализовани.Овај облик рада је похађало 10-так 

деце која нису уписана у установу. 

ЦИЉ 2: ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА ДЕЦЕ У СЕОСКИМ СРЕДИНАМА УВОЂЕЊЕМ 

ПРОГРАМА „ШКОЛИЦА ЖИВОТА“,ШИРЕЊЕ МРЕЖЕ УСТАНОВЕ 

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: септембра 2019.-јун 2020.године 

РЕАЛИЗАЦИЈА: Адаптација простора при ОШ "П.Кочић" на Љукову, који је уступљен 

установи на коришћење, почела је да се реализује у децембру 2019. године.Према потписаним 

уговорима укупна вредност пројекта износи 8,183,000.00 динара, у оквиру којег је фондација 

обезбедила 6,182,000.00 динара, и то : 3.500.000,00 динара за грађевинске радове,за опремање 

простора неопходним намештајем,дидактичким средствима и потрошним материјалом 

обезбеђено је 1.100.000,00 динара,док је просталих 1.582.000,00 динара намењено за обуке 

васпитача, менторинг и супервизију. Општина Инђија је као партнер узела учешће у износу 

2.001.000,00 динара. У току реализације наведеног пројекта Фондација Новак Ђоковић је још 

понудила и да се постави и опреми дечије игралиште на површини од 140 м2 испред објекта 

који користи наша установа, као и ограђивање дечијег игралишта које је потребно због 

безбедности деце, а које би у целости финансирала наведена фондација, без икаквог 

финансијског учешћа од стране наше установе и општине Инђија. Процењена вредност ових 
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радова је око 3.200.000,00 динара а рок за постављање и монтажу је крај фебруара када се 

очекује почетак рада објекта.  

Родитељи су добили информације о упису који је у току,  као и формирање група. Израда и 

реализација пројектних активности у сарадњи са ЦИП-ом је планирана Акционим 

планом.Усаглашено је време извођења обуке за васпитно-образовно особље:  "Подстицајно 

окружење у вртићу"(25.01.2020.), "Подршка развоју критичког мишљења на раном узрасту"(22.-

23.02.2020.) и "Ни црно ни бело-програм за рад са децом,против предрасуда,за толеранцију и 

интеркултуралност" у марту 2020. године.Према уговору који је потписан са ЦИП-ом пројектне 

активности ће трајати од 21.01.2020 до 30.11.2020.године. 

Отварање објекта ће бити 26.02.2020.године,када ће  почети да обављају васпитно образовни 

рад две васпитне групе у полудневном трајању, припремна и група деце узраста од 3 до 5,5 

година. 

Задатак реализован. 

 

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 2019.-јун 2020.године 

РЕАЛИЗАЦИЈА: Пројектне активности у сарадњи са ЦИП-ом а везане за обуку  запослених, 

почеле су да се реализују 25.02.2020. године када је одржан први семинар "Подстицајно 

окружење у вртићу" у објекту "Сунце".  Обуку су водиле Олга Лакићевић и Весна Златаровић а  

учествовало је 30 запослених. Након обуке договорено је да ће за месац дана бити одржан 

супервизиски састанак где ће васпитачи и медецинске сестре које су прошле обуку приказати 

примену знања стеченог на овом семинару у непосредном раду са децом. Остали семинари ће се 

реализовати у наредном периоду према програмском плану. 

 

ЗАДАТАК 2.3. Ширење мреже и отварање једне мешовите групе полудневног боравка у Новим 

Карловцима 

РЕАЛИЗАЦИЈА: Сви задаци су у потпуности реализовани. 

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 : новембар 2019.- септембар 2020. године 
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РЕАЛИЗАЦИЈА: Јавна набавка за извођење радова на доградњи објекта "Невен" у Инђији је 

расписна у августу, па у децембру 2019 године. На обе набавке се нису појавили 

заинтересовани понуђачи. На основу стручне оцене пројектне документације извршене су неке 

корекције па ће се у фебруару 2020.године поново објавити набавка за радове на истом објекту. 

Очекивани радови на доградњи објекта би требали почети у марту 2020. године.Обука 

васпитача (В.Н. и Р.В.) за  програм "Основни базични курс Монтесори програма-1 део" одржана 

је  24-27.10.2019. године. 

 Задатак је делимично реализован  . 
  

VII ИЗВЕШТАЈ  О  ОСТВАРИВАЊУ ПРЕДВИЂЕНИХ ЦИЉЕВА, 

ЗАДАТАКА И АКТИВНОСТИ ПЛАНИРАНИХ РАЗВОЈНИМ 

ПЛАНОМ ЗА ПЕРИОД ОД 11.03. 2020. ДО 31.08.2020.ГОД. 

Развојни план Установе за период од 2020-2023. 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:  СТВАРАЊЕ ПОДСТИЦАЈНЕ СРЕДИНЕ ЗА УЧЕЊЕ И 

РАЗВОЈ ДЕЦЕ 

ЦИЉ 1:    ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ПОТРЕБНИХ УСЛОВА ЗА ПРОШИРЕЊЕ КАПАЦИТЕТА 

ОБЈЕКТА"НЕВЕН" И ИЗГРАДЊУ НОВОГ ВРТИЋА У ИНЂИЈИ И НОВИМ 

КАРЛОВЦИМА 

ЗАДАТАК 1.1. Проширење простора у објекту "Невен" у Инђији за две васпитне групе и 

пријем деце са листе чекања 

АКТИВНОСТИ : 

- Припрема и расписивање јавне набавке 

- Доградња и опремање простора 

- Формирање васпитних група и пријем деце 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: март 2020.- децембар 2020. године   

РЕАЛИЗАЦИЈА: Финансиска средства за проширење простора у објекту „Невен“ су  обезбеђена 

из Буџета општине у укупном износу од 4.932.744,00 динара без ПДВ-а.  У Плану јавних набавки 

за 2020. годину Општине Инђија  планирана је набавка мале вредности за доградњу објекта 

„Невен“ у Инђији. Према пројектно-техничкој документацији и техничкој спецификацији радова 

објекат ће се  проширити за две просторије за децу од 50 м2, а постојеће терасе биће адаптиране 

у два нова улазна хола. Санитарни чворови ће се обновити и допунити како би се побољшали 

санитарни услови у погледу хигијене и функције. Поступак је покренут 19.06.2020.године  

        Поред грађевинских радова у  Плану јавних набавки за 2020.годину Општине Инђија 

планирана је набавка мале вредности за опремање дограђеног простора како би се исти опремио 

са одговарајућим намештајем и другим елементима који су димензионисани  према узрасту деце 

и неопходни за васпитно образовни рад. Поступак је покренут 23.06.2020. а уговор о набавци 

намештаја је закључен 05.08.2020. године на износ од 2.270.676,00 са ПДВ-ом.  

        Задатак  није у потпуности реализован. 
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ЗАДАТАК 1.2. Изградња новог објекта- вртића  у Инђији 

АКТИВНОСТИ: 

-Изградња и опремање новог објекта вртића 

-Формирање васпитних група и пријем деце 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: март 2020.- септембар 2021.године 

РЕАЛИЗАЦИЈА:  Процењена вредност јавне набавке за  изградњу новог објекта вртића у блоку 

21 у Инђији је 253.846.613,00 динара без ПДВ-а, а финансиска средства за су  обезбеђена из 

Буџета општине Инђија. Према пројектно-техничкој документацији и техничкој спецификацији 

радова прва фаза обухвата изградњу самог објекта који поседује централни хол, 10 соба за 

боравак деце са пратећим просторијама, превентивну службу, трпезарију са кухињом и 

канцеларије управе. Уговорена вредност радова 108.373.000,00  динара без ПДВ-а , односно 

108.775.000,00  динара са ПДВ-ом. Датум закључења уговора је 16.09.2019. године а рок за 

извршење радова је новембар 2020. године. До краја овог извештајног периода одрађени су 

следећи радови: 

-земљани и бетонски радови на објекту који је  грађен од чврстог материјала у армирано-бетонској 

изведби, са армиранобетонским зидовима полумонтажног типа, као и АБ полумонтажном 

међуспратном конструкцијом; 

 -кров и кровни покривач- кос, двоводни или сложен, са дрвеном, челичном или конструкцијом 

од армираног бетона; 

- ПВЦ столарија, врата и прозори; 

-фасадерски и изолатерски радови; 

-постављене електроенергетске инсталације и прикључци на водоводну и канализациону мрежу.  

Задатак није у потпуности  реализован.  

 

ЗАДАТАК 1.3. Изградња новог објекта- вртића  у Новим Карловцима и повећење обухвата деце 

АКТИВНОСТИ : 

      -    Обезбеђивање финансијских средстава  

- Израда пројекта за изградњу новог објекта 

- Припрема и расписивање јавне набавке 

- Изградња и опремање новог објекта вртића 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: април 2022.-април  2023. године 

РЕАЛИЗАЦИЈА: Задатак није реализован.  

 

ЦИЉ 2:   СТВАРАЊЕ ПОДСТИЦАЈНЕ СРЕДИНЕ ЗА ИГРУ И ИНТЕРАКЦИЈЕ ДЕЦЕ 

РАЗЛИЧИТОГ УЗРАСТА У ЗАЈЕДНИЧКИМ ПРОСТОРИМА ВРТИЋА-

ХОЛОВИМА,ХОДНИЦИМА,ТЕРАСАМА И ДВОРИШТУ 

ЗАДАТАК 2.1. Формирање просторних целина за учење и игру деце у холовима и ходницима 

објеката уз учешће васпитача, деце и родитеља 

АКТИВНОСТИ : 

     - Анализа резултата самовредновања физичке средине у односу на стандарде квалитета  и 

нове Основе програма ПВО-перспектива деце и васпитача 

     - Тимско планирање уређивања заједничких простора,подела улога и одговорности 
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     -Информисање родитеља путем родитељских састанака о новим Основама програма и 

карактеристикама подстицајне средине за учење 

     - Израда и набавка потребне опреме и материјала 

     - Опремање заједничких простора у холовима и ходницима и формирање просторних целина 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:   до децембра 2020. године 

РЕАЛИЗАЦИЈА: Током октобра 2019. године на састанку Тима за пројектно планирање бавили 

смо се питањима разумевања нових Основа програма ПВО са освртом на физичко окружење. 

Формирани су тимови на нивоу сваког објеката и тимова на нивоу узрасних група у објекту 

"Сунце"( носиоци мањих тимова су чланови Тима за пројектно планирање)  са  дефинисаним 

улогама и задацима запослених унатар тимова. Крајем октобра 2019. године организовани су 

родитељски састанци у објектима  како би се родитељи информисали о новом програму рада 

"Године узлета" и  великом значају  који се придаје физичком окружењу. На састанцима су поред 

васпитача присуствовали психолог, помоћник директора и директор установе. Представљен је  

план уређења  холова и ходника објекта из перспективе запослених  уз позив да се родитељи 

укључе пријављивањем у одређене тимове за набавку материјала, израду, поравку.. и сл. Да би 

смо дошли до сазнања како деца виде заједничке просторе у вртићу, током новембра  2020. године 

користили смо различите технике за  испитивање перспективе детета : интервју, мапирање, туре 

као и  разговор путем вибер групе са децом и родитељима који не долазе у вртић. Тимови се 

поново састају у фебруару 2020. године и кроз заједничко промишљање о томе  шта нам 

перспектива детета говори израђујемо план уређивања просторних целина са поделом улога међу 

запосленима. Према плану дефинисане су следеће просторне целине: просторна целина за 

визуелну уметност, за истраживачке активности-диносауруси, за осамљивање, за симболичку 

игру-продавница, пијаца...и др. У акцији набавке материјала  укључују се  родитељи и деца, али 

и  запослени у установи који успостављају контакт са компанијама и фирмама у локалној 

заједници. 

Израда опреме и формирање просторних целина ће се наставити у септембру 2020. године због 

увођења ванредног стања у Р.Србији и прекида рада предшколских установа од 16.03.2020. до 

11.05.2020. године. 

  

ЗАДАТАК 2.2. Формирање просторних целина у двориштима за игру и истраживање деце на 

отвореном уз учешће деце, васпитача и родитеља 

АКТИВНОСТИ :  

     - Анализа резултата самовредновања физичке средине у односу на стандарде квалитета  и 

нове Основе програма ПВО-перспектива деце и васпитача 

     - Тимско планирање уређивања просторних целина на отвореном, подела улога и 

одговорности 

     - Израда и набавка потребне опреме и материјала 

     - Опремање заједничких простора у двориштима вртића  и формирање просторних целина за 

игру и учење деце на отвореном 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: до септембра 2020.године 

РЕАЛИЗАЦИЈА:   

Почели смо са организовањем састанка  тима  запослених на нивоу сваког објеката и тимова на 

нивоу узрасних група у објекту "Сунце"( носиоци мањих тимова су чланови Тима за пројектно 

планирање) који су одржани почетком јуна 2020. године. Разменили  смо информације и идеје 

добијене похађањем онлајн семинара "Учење кроз истраживачке активности" који је  реализовала 

ПУ "Маштоленд" Нови Сад од 02.03. до 29.06.2020.године. Промишљали  смо  о начину 

коришћења дворишта као простора реалног програма, о томе  да ли деца довољно  времена 
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проводе у  дворишту и да ли оно пружа могућност за грађење  односа и делање. Показало се да 

се  простор дворишта вртића недовољно користи, као и да се често користи на стереотипан начин 

нудећи деци ограничене подстицаје за игру и истраживање. У ретким приликама се двориште 

користи за организовање планираних ситуација учења, истраживачке активности деце, грађење 

и конструисање, симболичку игру. Следећи корак био је  подела  задатка по тимовима објеката  у 

вези испитивања перспективе детета. Користили смо различите технике испитивања перспективе 

детета и то: мапирање, туре,фотографисање дворишта из угла детета, разговоре путем он лине 

комуникација са децом и родитељима који не долазе у вртић-вибер групе. Половином јуна 2020. 

године  тимови се поново састају и кроз заједничко промишљање о томе  шта нам перспектива 

детета говори израђујемо  план уређивања просторних целина са поделом улога међу 

запосленима. Покрећемо акцију набавке материјала  и израде опреме за просторне целине 

укључујући родитеље, децу,  све запослене у установи и ресурсе из локалне заједнице   

(компаније, фирме...).У објекту "Сунце" су формиране просторне целине за симболичку игру -

блатњава кухиња и позорница, за звук и покрет, за осамљивање, за конструисање, просторна 

целина за истраживачке активности водом и сензорна просторна целина које деца од јула 2020. 

године свакодневно  користе за игру и учење. Остали објекти у установи су у јулу 2020. године 

покренули акцију уређења просторних целина у дворишту и формирали их према плану а исте  

ће деца користити за игру и учење  од септембра 2020. године. 

ЗАДАТАК 2.3.  

АКТИВНОСТИ : Затварање 4 терасе у приземљу објекта "Сунце" и формирање просторних 

целина за игру и учење деце. 

- Израда пројекта и плана уређења и опремања 

- Обезбеђивање финансијских средстава  

- Припрема и расписивање јавне набавке 

- Извођење грађевинских радова на затварању тераса 

- Формирање и опремање просторних целина за игру и учење деце на терасама 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: до јуна  2022.године 

РЕАЛИЗАЦИЈА: Задатак није реализован. 

 

ЦИЉ 3: УСКЛАЂИВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ СА 

ПОТРЕБАМА ДЕЦЕ И ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНПГ ПРОЦЕСА 

ЗАДАТАК 3.1. Развијање модела  транзиције у циљу подршке дечјем доживљају припадности 

новом окружењу 

АКТИВНОСТИ : 

    -Формирање тима за транзицију на годишњем нивоу 

    -Израда плана транзиције деце на различитим нивоима за наредну годину и индивидуалних 

планова транзиције 

    -Идентификовање циљне групе и мреже подршке 

     -Одржавање састанака тима и спровођење планираних активности у сарадњи са родитељима 

деце и другим актерима 

  

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: у току сваке радне године(август 2020.-априла 2023.године) 

РЕАЛИЗАЦИЈА: Задатак није реализован. 
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ЗАДАТАК 3.2.  Померање времена послуживања ручка за децу за период након поподневног 

одмора 

АКТИВНОСТИ : 

     - Израда плана организације сменског рада васпитно-образовног и техничког особља  

     - Припрема васпитача и техничког особља,припреме родитеља 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: септембар 2020.године                                                                

РЕАЛИЗАЦИЈА: Главни васпитачи и координатор техничког одобља су у сарадњи са 

нутриционистом израдили План временског послуживања оброка и Плана организације 

сменског рада васпитно-образовног и техничког особља.Од октобра 2020. године, доручак за 

децу која похађају целодневни боравак ће се послуживати  од 7:30 до 8:30 часова, прва ужина 

од 10:30 до 11:30 часова,  ручак након поподневног одмора од 13:30 до 14:30 часова и друга 

ужина после ручка. Распоред рада ВО  и техничког особља је усклађен са потребама и 

специфичностима сваког објекта уз поштовање временског распореда послуживања оброка. 

 

ЗАДАТАК 3.3. Организовање мирних активности за децу старијег узраста која немају потребу 

за спавањем у вртићу 

АКТИВНОСТИ : 

     -Испитивање потреба деце старијег узраста за спавањем у вртићу(анкетирање родитеља)  

     - Припрема и опремање простора за организацију мирних активности са децом која не 

спавају 

     - Припрема плана активности са децом 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: јануар 2021.године                                                                

РЕАЛИЗАЦИЈА: Задатак није реализован. 

 

II   ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: РАЗВИЈАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА 

ЦИЉ 1: СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРИМЕНУ ДИГИТАЛНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У 

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ 

ЗАДАТАК 1.1. Увођење бежичног интернета у свим објектима и радним собама 

АКТИВНОСТИ: 

  - Обезбеђивање финансијских средстава  

  -Прављење плана набавке и расписивање тендера 

 - Склапање уговора са провајдером 

 - Спровођење опреме и пуштање сигнала 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: март  2020. године (објекат "Сунце", "Невен" и "Маслачак") новембар 

2021.године (објекат "Сунцокрет", "Пчелица", "Ђурђевак", " Цврчак","Бамби" и "Бубамара")  

РЕАЛИЗАЦИЈА: У Плану јавних набавки за 2020. годину ПУ"Бошко Буха" планирана је  набавку  

за коришћење телекомуникационе услуге-интернет за пословне кориснике. Понуде које се односе  

на повезивање локације објекта "Сунце" и "Невен" у Инђији  и "Маслачак" у Бешки на глобални 

Интернет послате су понуђачима у децембру 2019. године. Уговор је склопљен са "Телеком 

Србија"а.д.Београд  08.01.2020. године за спровођење, инсталирање и одржавање ЦПЕ  опреме ( 

модем и електро-оптички конвертор)  и услугу асиметричног приступа глобалном Интернету. 
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Уговор је склопљен на 24 месеца а износ месечне накнаде је 40.600,00 динара без ПДВ-а. Услуга 

је активирана у сва три објекта у јулу 2020. године (дигитални проток 50 Mb/s). 

Задатак планиран у радној 2019/2020. години је  реализован , јер сви запослени у поменутим 

објектима имају приступ  бежичном интернету у свом радном простору. 

 

ЗАДАТАК 1.2. Потпуно опремање свих објеката и радних соба рачунарском опремом 

 

АКТИВНОСТИ: 

- Обезбеђивање финансијских средстава  

-Прављење плана набавке и расписивање тендера 

-Испорука потребне рачунарске опреме 

-Дистрибуција опреме у објектима и радним собама 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: : септембар 2020. године (објекат "Сунце" и "Невен" ) септембар  

2021.године (објекат "Маслачак", "Сунцокрет", "Пчелица", "Ђурђевак", "Цврчак", "Бамби" и 

"Бубамара") 

РЕАЛИЗАЦИЈА: У Плану јавних набавки за 2020. годину ПУ"Бошко Буха" планирана је 

јавна  набавка мале вредности за рачунарску опрему. Процењена вредност  набавке је 

1.500.000,00 динара без ПДВ-а, а  финансиска средства за су  обезбеђена из Буџета општине 

Инђија. Техничком спецификацијом планирана је набавка 22 лаптопа и 10 рачунара са пратећом 

опремом, а поступак је покренут 26.06.2020.године. Уговор ће бити закључен  17.07.2020. године, 

при чему је  испорука  планирана 10 дана од дана закључења уговора, односно до 27.07.2020. 

године. Све радне собе  у  објекату "Невен" су  опремљене  лаптоповима,  а  остала опрема је 

распоређена у објекат "Сунце" и то у радне собе и канцеларије.  

Задатак планиран у радној 2019/2020. години је  реализован , јер сви запослени у поменутим 

објектима имају приступ рачунарској опреми за потребе васпитно-образовног рада. 

 

ЗАДАТАК 1.3. Унапређење компетенција запослених за примену дигиталних технологија у 

васпитно-образовном раду кроз интерне обуке,учешће у пројектима, хоризонтално учење и 

обуке 

АКТИВНОСТИ:  

-Организовање интерних обука за запослене у циљу развоја дигиталних компетенција  

-Учешће запослених у онлајн пројектима у сарадњи са васпитачима из других установа(Е-

Twinning) 

-Организовање акредитованих и неакредитованих обука које се реализују онлајн,и обука којима 

је циљ развој дигиталних компетенција 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: у току сваке радне године(априла 2020.-априла 2023.године) 

РЕАЛИЗАЦИЈА: Задатак није реализован. 

 

ЦИЉ 2: УНАПРЕЂИВАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ ОСОБЉА 

КРОЗ ХОРИЗОНТАЛНО УЧЕЊЕ И РАЗМЕНУ СА КОЛЕГАМА УНУТАР И ИЗВАН 

УСТАНОВЕ И УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА У САРАДЊИ СА ПАРТНЕРСКИМ 

УСТАНОВАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА  

ЗАДАТАК 2.1.  Одржавање недељних састанак тимова објеката у циљу размене информација, 

планирања активности,заједничког учења,критичког преиспитивања и развијања васпитно-

образовног рада-грађење заједнице учења 

АКТИВНОСТ: 
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-Информисање запослених о увођењу новог облика сарадње и размене информација 

-Одређивање термина састанака тимова објеката и оквирног плана рада 

-Праћење и евалуација рада тимова објеката 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ : у току сваке радне године(август 2020.- јун 2023.године) 

РЕАЛИЗАЦИЈА:  Задатак није реализован. 

 

ЗАДАТАК 2.2. Организација стручних посета на годишњем нивоу предшколским установама у 

земљи и иностранству у циљу хоризонталног учења и подршке развоју компетенција 

запослених 

АКТИВНОСТИ:   

-Прављење плана учешћа у стручним посетама на годишњем нивоу 

-Контактирање одабраних ПУ и договор о реализацији стручних посета 

-Одабир учесника и припрема за стручну посету 

-Реализација стручне посете и евалуација 

-Припрема приказа садржаја стручног усавршавања и могућност примене у установи  

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: у току сваке радне године(август 2020.- јун 2023.године) 

РЕАЛИЗАЦИЈА:Задатак није реализован. 

 

ЗАДАТАК 2.3. Израда предлога пројекта у сарадњи са установама и организацијама у земљи и 

иностранству,конкурисање за обезбеђивање средстава за њихову реализацију и учешће 

предшколске установе у одобреним пројектима у циљу унапређивања квалитета рада установе 

и услова за боравак деце 

АКТИВНОСТИ:   

-Праћење понуде актуелних конкурса за финансирање домаћих и међународних пројеката у 

области образовања 

-Сарадња са Фондацијом Темпус и другим релевантним организацијама и учешће у обукама за 

писање пројеката  

-Писање предлога пројеката и конкурисање  за њихово финансирање код домаћих и 

међународних донатора 

-Учешће представника установе у одабраним пројектима и сарадња са образовним установама у 

земљи и иностранству 

                                                                                                                         

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: у току сваке радне године 

РЕАЛИЗАЦИЈА:Задатак није реализован. 

 

VIII ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ  

Самовредновањe рада предшколске установе у 1. области квалитета „Васпитно-

образовни рад“  је извршено у периоду новембар-децембар 2019. године. 

 

Предмет самовредновања 
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 Непосредан предмет самовредновања је стандард 1.1. „Физичка средина подстиче 

учење и развој деце“.  

 У новим Основама предшколског програма „Године узлета“ велики значај се придаје 

физичком окружењу. Физичко окружење (просторно-временска организација) на директан начин 

обликује положај детета у програму, а односи који проистичу из физичког окружења чине 

непосредну средину за учење. Простор реалног програма није само радна соба. Он обухвата: 

 - Свакодневно коришћење отвореног простора за различите активности игре и 

истраживања; 

 - Простор целог вртића (посебно заједничке просторије као што су ходници, атријуми, 

сале) за различите начине сусретања и заједничког учешћа деце различитог узраста и одраслих; 

 - Коришћење различитих места у заједници као места активности деце. 

 Средина која подстиче активно учење активира чула и мами децу да истражују, штити 

игру и процес учења од ометања. Према концепцији Основа програма, физичко окружење треба 

да подржи:  

- Сарадњу и позитивну међузависност; 

- Уважавање посвећености у активности и иницијативу; 

- Истраживање, експериментисање и стваралаштво; 

- Различитост, припадност и персонализованост; 

- Телесни, сензорни и естетски осећај и зачудност.  

 Физички простор, организација времена и атмосфера директно утичу на способност деце 

за учење. Оптимално уређење окружења може повећати прилике за подстицање дечијег развоја 

у свим доменима.  

 

Методологија  

 

 У процесу самовредновања учествовали су сви запослени васпитачи, медицинске сестре-

васпитачи, стручни сарадници и управа вртића, као и деца која похађају предшколску установу. 

Подаци су прикупљани коришћењем различитих техника и инструмената. Тим за 

самовредновање је на основу анализе Правилника о стандардима кавлитета рада установе ("Сл. 

гласник РС – Просветни гласник“, бр. 14/2018), Правилника о основама програма предшколског 

васпитања и образовања, као и Правилника о ближим условима за оснивање, почетак рада и 

обављање делатности предшколске установе ("Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 1/2019) 

саставио Упитник за процену физичке средине у радној соби који су попунили парови васпитача 

свих васпитних група – јаслених, деце узраста од 3 до 5,5, година и припремних предшколских 

група из свих објеката предшколске установе. Упитник је направљен у складу са новом 

концепцијом Основа програма предшколског васпитања и образовања „Године узлета“ у намери 

да помогне васпитном особљу у процесу мењања физичке средине и постепеног усклађивања са 

захтевима нове програмске концепције. Васпитачи су имали задатак да на петостепеној скали 

процене означе заступљеност одређених пожељних одлика простора, као и да наведу пример који 

то илуструје и образложе свој одговор. Такође, имали су задатак да издвоје оно чиме су највише 

задовољни у физичком окружењу, као и оно што ће прво променити у својим радним собама. У 

процесу самовредновања васпитачи су се бавили истраживањем перспективе деце о простору 

радне собе, објекта и дворишта кроз употребу техника консултовања са децом (фотографисање, 

мапе, туре, дечији цртежи и искази).  

 Самовредновање квалитета физичке средине заједничког простора у објектима и 

двориштима вртића вршено је тимски на састанцима стручних актива васпитача и медицинских 

сестара у децембру, као и на састанцима тимова објеката коришћењем технике SWОT анализа. У 

периоду од 2.03.2020. до 29.06.2020. реализован је онлајн семинар за 30 учесника из установе 

„Учење кроз истраживање изван вртића“. Сазнања која смо стекли, као и технике и инструменти 
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са којима смо се упознали у оквиру семинара значајно су допринели квалитету самовредновања 

физичке средине, нарочито у двориштима вртића.  

 

Резултати  

 

Обрада Упитника за процену физичке средине – радна соба 

 

 Обрађено је 47 враћених упитника (од укупно 59 колико има васпитних група у овој радној 

години) које су попунили васпитачи самостално или у пару са колегиницом из групе. Васпитачи 

су углавном позитивно оценили физичку средину у својим радним собама – просечна оцена свих 

ставки је 3,9 на скали од 1 до 5. Тврдње које имају највише просечне оцене указују на најчешће 

заступљене позитивне аспекте физичке средине у радним собама унутар наше предшколске 

установе.  

 

 Идентификовани позитивни аспекти физичке средине: 

 

- Материјали су доступни деци - видљиви су и постављени тако да деца могу самостално 

да их узимају, користе и враћају. (4,4) 

- У осмишљавању и обогаћивању физичке средине учествују деца, родитељи и 

васпитачи. (4,2) 

- Простор је структуриран тако да подстиче активности у малим групама, окупљање 

целе групе и самосталну активност детета. (4,2) 

- Простор је персонализован. Омогућава осећање припадности и уважености. (4,2) 

- Простор омогућава деци осећање сигурности и предвидљивости. Деца се у њему 

осећају сигурно и знају где се шта у простору налази. (4,2)  

 

            Тврдње које имају најниже просечне оцене указују на оне аспекте физичке средине које је 

потребно унапредити:  

- Простор омогућава сензорна искуства и доживљаје, истраживање и 

експериментисање, естетски доживљај и зачудност. (3,4) 

- У простору се користе хоризонталне и вертикалне димензије - постоје просторне зоне 

различитих висина и искоришћеност подова, зидова и плафона. (3,4) 

- Простор собе је опремљен флексибилним и функционалним намештајем и опремом за 

децу и одрсле. (3,5) 

- У простору су присутни материјали различитих облика, величина, боја и текстура; 

неструктурисани и полуструктурисани материјали; играчке индустријске и ручне 

израде; штампана, аудио, визуелна и друга средства. (3,6) 

- Простори локалне заједнице користе се као место за учење кроз заједничке активности 

деце и одраслих. (3,6)  

 

 У тренутку прикупљања података за потребе процеса самовредновања (новембар – 

децембар 2019.), наша предшколска установа се налази у транзицији од примене А модела 

општих основа предшколског програма, ка увођењу елемената и примени нових Основа 

предшколског програма „Године узлета“. У појединим васпитним групама васпитачи су од 

почетка радне године кренули са реструктуирањем постојеће средине за учење у сарадњи са 

децом, родитељима и колегама, у правцу формирања и опремања просторних целина (21 група 

извештава да има формиране одређене просторне целине у складу са новим Основама 

предшколског програма). У боравцима су најчешће заступљене просторне целине за 

конструисање (21), за осамљивање, скривање (21), за визуелне уметности (21), за симболичку 

игру (20) и литерарна (19). Мање заступљене су сензорна и истраживачка просторна целина (14), 
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и просторна целина за покрет и звук (9). У појединим боравцима су присутни центри 

интересовања - манипулативни (9), грађевински (5), језички (5), драмски (4), ликовни (3), 

истраживачки (2), саобраћајни, Монтесори - док поједини боравци имају формиране тзв. куткове 

– меки кутак, тихи кутак, кутак домаћинства, кутак библиотеке, музички кутак...  

 У одговору на питање шта је то што желе прво да промене у својој физичкој средини, 

васпитачи су најчешће наводили потребу за уношењем више природног и неструктурисаног 

материјала, формирањем нових просторних целина (као што су нпр. истраживачка и просторна 

целина за звук и покрет, за симболичку игру или осамљивање и скривање) и обогаћивањем 

постојећих уношењем материјала за игру, истраживање и стваралаштво деце, као и јаснијим 

дефинисањем просторних целина уз помоћ мобилних преграда и намештаја. Такође, васпитачи 

увиђају потребу за уређењем и употребом раније мање искоришћених простора као што су 

ходници, холови, терасе и предворја радних соба, као и за опремањем просторних целина у 

двориштима вртића и обогаћивањем природним материјалима.  

 

Резултати самовредновања физичке средине у двориштима вртића 

 Полазиште у размишљању о промени средине за учење у дворишту била је чек листа за 

уређење дворишта, постојећи ресурси и досадашња васпитно-образовна пракса, дискусија на 

нивоу тимова објеката, као и консултовање са децом и итраживање дечје перспективе. 

 Праћење свакодневних активности деце и васпитача и промишљање о начину коришћења 

дворишта као простора реалног програма је показало да се простор дворишта вртића недовољно 

користи, као и да се често користи на стереотипан начин нудећи деци ограничене подстицаје за 

игру и истраживање. У ретким приликама се двориште користи за организовање планираних 

ситуација учења, истраживачке активности деце, грађење и конструисање, симболичку игру... 

Досадшња пракса у коришћењу дворишта била је таква да се двориште користи готово 

искључиво у сувим и релативно топлим данима. Време за боравак деце у дворишту је веома 

ограничено устаљеним ритмом дневних оброка (отприлике од 9 до 11 часова). Двориште се 

користи за слободну игру деце – која је најчешће моторичка (трчање и игра на справама), веома 

ретко за планиране ситуације учења (изузетак су организоване моторичке игре које планира и 

води васпитач). Потенцијали које двориште нуди за симболичку, сензорну и експлоративну игру, 

грађење и конструисање, уметничке и литерарне  активности... нису искоришћени. Бројни 

простори у дворишту су такође неискоришћени јер се деца групишу на одређеним пунктовима 

на којима се налазе справе за моторичку игру. Истраживање дечје перспективе показује да је 

двориште најомиљеније место за децу и самим  тим један од најважнијих простора у вртићу који 

пружа огромне могућности за свакодневно сусретање и заједничко учешће деце различитог 

узраста и одраслих у игри. Консултовањем са децом уз коришћење техника мапе, туре и 

фотографисање дошли смо до сазнања да деца одређене делове дворишта не препознају јер 

никада у њима не бораве. Такође, деца су имала прилику да искажу где би у дворишту желели да 

проводе више времена и шта им тамо недостаје, а њихово гледиште је уважено и узето у обзир 

приликом прављења планова за преуређивање дворишта.  

 

Мишљење родитеља о подршци предшколске установе деци и породици током 

трајања ванредног стања и епидемије КОВИД 19 

Предмет самовредновања:  

2. Област квалитета: Подршка деци и породици  

  У циљу евалуације и вредновања квалитета рада предшколске установе у домену 

пружања онлајн подршке деци и породици у периоду ванредног стања и кућне изолације 
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креиран је онлајн (гугл) анонимни упитник за родитеље који је прослеђен од стране васпитача 

путем вибер групе свим родитељима уписане деце у ПУ „Бошко Буха“.  Упитник је прослеђен 

родитељима у другој половини маја месеца, по завршетку ванредног стања и попунило га је 679 

родитеља деце узраста од 1 до 7 година, што је близу 50% родитеља све уписане деце.  Анализа 

информација које смо путем овог упитника добили од родитеља послужила је за израду смерница 

за унапређивање квалитета рада ПУ и онлајн подршке деци и породици непосредно након 

примене упитника (до краја радне године), као и у евентуалним будућим сличним ванредним 

околностима које би довеле до поновног прекида редовног рада ПУ.   

          Комуникација васпитача са родитељима у циљу пружања подршке деци и породици за 

време ванредног стања и кућне изолације одвијала се најчешће путем вибер групе васпитача и 

родитеља (94,7%). Мање заступљени видови комуникације су били приватна размена порука 

(3,5%) и затворена Фејсбук група (1%). Велика већина испитаних родитеља (89,8% је дало оцену 

5 на скали од 1 до 5) је веома задовољна квалитетом остварене комуникације и размене 

информација са васпитачима детета, док су нешто мање задовољни квалитетом комуникације 

међу родитељима унутар оформљене вибер/фејсбук групе (68,5% је дало оцену 5). Родитељи су 

у упитнику навели да су препоруке од васпитача за игре и активности са дететом у кућним 

условима добијали свакодневно (35,9% родитеља), два до три пута недељно (35,6% родитеља) 

или једанпут недељно (27,8% родитеља). Свега 0,6% родитеља је навело да је добијало препоруке 

васпитача ређе од једном недељно. Оно што је такође значајан податак за установу је то да су 

родитељи и деца у великој мери били укључени  у спровођење препоручених активности - 52,3% 

родитеља наводи да су са својим дететом реализовали већину предложених активности, 35% да 

су реализовали поједине активности, док 8,2% родитеља наводи да су пратили препоруке 

васпитача, али да су ретко реализовали предложене активности. Ипак, може се претпоставити да 

су на упитник који је проследио васпитач и одговорили управо оно родитељи који су били 

активније укључени у онлајн заједницу подршке, док они који то нису били такође нису ни 

испунили упитник.                                                    

Родитељима су најзначајнији садржаји били предлози едукативних активности и садржаја 

за учење кроз игру (76,6%), затим предлози активности и игара за разоноду детета и породице 

(62,4%). Родитељи су такође навели да им је било значајно да путем групне размене  

видефотографије и снимке активности и продуката вршњака из групе (40,5%), као и да добију 

линкове ка културним садржајима намењеним деци (29,5%). У мањем проценту родитељима су 

били значајни савети стручњака различитих профила намењени родитељима (6,6%) и 

информације о вирусу и мерама превенције прилагођене дечијем разумевању (7,4%).                                             

Предлози активности и игара које су родитељи добијали од васпитача путем онлајн комуникације 

су по мишљењу родитеља веома често биле у складу са претходним искуством, потребама и 

интересовањима њиховог детета и биле привлачне и смисаоне за дете - на скали од 1 до 5, 85,6% 

родитеља је дало оцену 4 и 5, 12,5% родитеља оцену 3, и само 1,9% родитеља оцену 1 или 2.  

Према мишљењу 89,2% испитаних родитеља, подршка коју су путем онлајн комуникације 

добили од предшколске установе у условима ванредног стања и кућне изолације у великој мери 

је допринела стварању услова за континуирано учење детета кроз игру, што је веома значајан 

податак за установу и доказ о ефикасности онлајн подршке.  

Највећа потешкоћа родитеља при укључивању у онлајн заједницу подршке игри и учењу детета 

био је:                                                                                                                                               

1.недостатак слободног времена родитеља за учешће заједно са дететом у активностима које 

предлаже установа, што је навело 41,1% испитаних родитеља.                                                                  

2. слабо интересовање детета за учешће у понуђеним активностима – недовољно подстицајне или 

презахтевне активности-7,2% родитеља                                                                               

 3.недостатак ресурса (средстава, материјала, опреме) за реализовање предложених активности у 

кућним условима-,  6,6% родитеља                                                                                                                                                                                                                             
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Имајући у виду наведене потешкоће, потребно је дати сугестију васпитачима да чешће 

спроводе евалуацију планираних и реализованих активности и траже повратне информације од 

родитеља путем анонимних упитника и анкета. Такође, потребно је планирати активности које 

захтевају минимална средства за реализацију (оно што је доступно свима у кућним условима), 

као и активности којима дете може да се самостално бави, уз минимално учешће и подршку 

родитеља. Веома мали проценат родитеља се суочио са потешкоћама које су директно везане за 

примену дигиталне технологије - недостатак техничких уређаја и/или приступа интернету 1,8% 

и недовољно познавање одређених дигиталних канала комуникације и/или отпор према њима 

0,3%. Ово је у већој мери била потешкоћа васпитача, који су и изразили потребу за стручним 

усавршавањем у области унапређивања дигиталних компетенција (упитник МПНТР).  

          Значајан сегмент упитника за родитеље био је посвећен предлозима родитеља за 

унапређење рада предшколске установе у области пружања онлајн подршке деци и породици. 

Иако је већина родитеља позитивно оценила рад ПУ и ангажовање васпитача, изнете сугестије 

родитеља захтевају пажљиво разматрање. Оне се односе на потребу за:                                                            

1. омогућавањем непосредног контакта и интеракције детета са васпитачем и вршњацима 

коришћењем ИКТ-а и сарадње на изради заједничких продуката                                                               

2. коришћење другачијег канала комуникације уместо вибер групе (гугл група, имејл...),                                                                                                                                                         

3. прецизно дефинисање и доследно придржавање групних правила комуникације.            

Изнете сугестије указују на потребу и неопходност развијања дигиталних компетенција 

васпитача за креативну и одговорну употребу различитих дигиталних технологија (алати за 

сарадњу и дељење, за израду мултимедијалних садржаја, за интеракцију и стварање дидактичких 

игара и квизова...). Наредна категорија су предлози који се односе на обим, учесталост и садржај 

активности, што такође указује на потребу за чешћим тражењем повратних информација од 

родитеља у циљу вредновања предложених активности и садржаја. Индивидуализација 

активности и повратних информација о напретку детета је такође нешто о чему треба 

размишљати у циљу унапређивања ефикасности и квалитета онлајн подршке деци и породици.    
 

 

IX ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПРОГРАМА МЕНТОРСТВА  

 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, савладавање вештине самовредновања свог рада. 

Након годину дана заједничког рада приправници су припремљени за проверу оспособљености 

у Установи.                                                                                                                                                          

           У радној 2019/2020 години у Установи су били ангажовани следећи приправници: 

р. бр. Име и презиме 

приправника 

Име и презиме 

васпитача-ментора 

Распоред рада 

1. 

 

Светлана Бјељац Јовић Гордана Невен,10.09.2018-10.09.2019. 

2. Светлана Тутек 

 

Бајић Марина Маслачак,Од 24.10.2018.-24.10.2019. 
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3. Срдић Сања Прибић Авдић Ана Сунцукрет, 09.11.2018.-09.11.2019. 

4. Баквић Јасмина Зеленика Данијела Маслачак, 01.04.2019.- 01.04.2020. 

 

5. Котарац Ивана  
 

Рончевић Ивана Сунце,01.02.2019. 01.02.2020. 

6. 

 

Николић 

Светлана-педагог 

Узелац Јадранка 04.12.2018.-04.03.2019. одустала од 

стажирања 

7.. 

 

Луковић Слађана                Наташа Банић 

Огњановић 

Сунце,23.09.2019.   23.09. 2020. 

8. 

 

Брадић Тамара Вивод Ана Сунце,28.10.2019.- 28..10.2020. 

 

 Комисија за проверу савладаности програма васпитача у радној 2019/20 је имала четири 

провере савладаности програма увођење приправника у посао. Сви приправници-стажисти су у 

потпуности савладали програм и стекли право на полагање лиценце пред комисијом коју образује 

Министар просвете. У радној 2019/20 години  пет  васпитача је упућено на полагање пред 

Комисијом Министарства просвете за полагање испита за лиценцу, али због епидемије COVID-

19  и увођењем ванредног стања, испити су одложени. 

 

X ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЕДАГОШКО-

ИНСТРУКТИВНОГ РАДА 

  

 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.  

         У радној 2019/20. години  директор Јелена Кресоја је реализовала инструктивно-педагогшки 

рад са васпитачима у 8 васпитних група, помоћник директора Наташа Банић је имала 4 посета, 

педагог Јадранка Узелац је имала 10 посета васпитним групама у циљу инструктивно-педагошког 

рада, а психолог Неда Аврамов Ђилас 6 посета.  

          Након увођења ванредног стања у Републици Србији од 16.03.2020. директор је 

координирала  и пратила активности запослених у остваривању посебних облика ВОР-а у 

условима кућне изолације у складу са Акционим планом. Извештаје о ВОР-а на недељном нивоу 

су  прикупљали и достављали мејлом главни васпитачи, а директор и стручни сарадници су 

достављене извештаје,  анализирали  и објединили у циљу праћења активности на нивоу установе 

у време трајања епидемије COVID-19 и добијања смерница за унапређивање квалитета рада ПУ.                                                                                                     
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 Директор је  вршила надзор над поштовањем процедура у вођењу прописане документације у 

оквиру васпино-образовног рада, а сугестије и повратне информације о праћеним сегментима 

рада евидентиране су у дневној  евалуацију и запажању о прегледу Књиге рада. Такође су 

достављене  писмене и усмене инструкције за вођење документације у време трајања ванредног 

стања и након поновног почетка рада установе, 11.5.2020.године. 

 

XI ЈАВНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОД ШИРЕГ ЗНАЧАЈА И ДЕЧИЈА 

НЕДЕЉА 

 
            Традиционалне манифестације су прилика да деца из предшколске установе покажу своје 

таленте,умећа и вештине као и да развијају своју креативност. 

У радној 2019/2020.години, због проглашења епидемије вируса Covid 19, и увођења 

ванредног стања у Републици Србији ,учешће на планираним манифестацијама није у потпуности 

реализовано.Како се велики број манифестација одржава у периоду од марта до јуна месеца, у 

радној 2019/2020.години нису могле бити одржане, због неповољне епидемиолошке ситуације.То 

су : Ревија драмског стваралаштва деце предшколских установа Срема , Луткарски фестивал деце 

ПУ Срема , Манифестација ''Ал`је леп овај свет'',''Мелодијада'' и др.  

Поводом Светског дана породице 15.05.2020. године,у свим објектима предшколске 

установе ''Бошко Буха'' урађене су различите активности са децом и родитељима, електронски , 

путем различитих канала комуникације. Учествовала су деца свих васпитних група ,васпитачи 

,стручни сарадници и родитељи деце , са циљем да истакнемо значај породице и негујемо 

породичне вредности. 

У првом полугодишту радне 2019/2020.године одржане су следеће манифестације: 

 
САДРЖАЈ УЧЕСНИК ВРЕМЕ –

МЕСТО 

 

„Дани меда“ Деца старијих, средњих и мешовитих узрасних група 

из објекта „Сунце“ и припремне предшколске групе 

из Инђије 

Септембар,2019. 

Инђија 

Дечија недеља Деца свих васпитних група Октобар,2019. 

Инђија 

55. Атлетске уличне 

трке 
 

Деца припремних предшколских група 

ОШ''Душан.Јерковић'' и ОШ''Петар.Кочић'' 

Октобар,2019. 

Инђија 

''Светски дан детета'' 

 

Деца свих васпитних група Новембар,2019. 

Инђија 

 

Стручне конференције и скупови:  

 

VIII Научно-стручна конференција међународног карактера одржана је од 12. до 

15.09.2019.године на Палићу.Наша установа се представила са стручним радом ''Улога 

васпитача у подстицању игре и учешћа деце у мешовитој групи'' (аутори рада:васпитачи Ивана 

Калеб Мишковић,Ана Кљајић и стручни сарадник психолог Неда Аврамов Ђилас) 

 

XII Стручна конференција медицинских сестара ПУ Србије организована под 

покровитељством Савеза удружења медицинских сестара предшколских установа 

Србије.одржана је од 03. до 06.10.2019.године у Сокобањи. Наша установа се представила том 

приликом са два стручна рада , са темама: ''Примена Монтесори материјала у раду са децом 
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јасленог узраста''(аутори: медицинске сестре васпитачи Гордана Јовић,Весна Мишић и васпитач 

Ивана Калеб Мишковић) , и ''Лоптица као инспирација''(аутори: медицинска сестра васпитач 

Александра Баталов и стручни сарадник педагог Јадранка Узелац) 

Стручна конференција за васпитаче , ''Сусретање васпитача'' и XXIII стручни сусрети 

медицинских сестара васпитача ,који су требали бити одржани ,и на којима су требали бити 

представљени и радови из наше установе, су због тренутне епидемиолошке ситуације у земљи 

,одложени. 

 
Извештај реализованих активности у току дечије недеље у предшколској установи 

''Бошко Буха'' 

         Традиција обележавања Дечије недеље у свету и код нас мери се деценијама, а на 

иницијативу организације Пријатељи деце Србије, која је дугогодишњи актер ове манифестације, 

дефинисана је Законом о друштвеној бризи о деци. Дечија недеља је у радној 2019/2020.години 

обележена од 7. до 13.октобра 2019. године под мотом  

''ДА ПРАВО СВАКО-ДЕТЕ УЖИВА ЛАКО'' (30 ГОДИНА КОНВЕНЦИЈЕ О ПРАВИМА ДЕТЕТА). 

Општи циљеви Дечије недеље: 

 Скретање пажње најшире јавности на права и потребе деце; 

 Указивање на одговорност коју породица,школа,држава и њене институције имају у заштити 

деце,и остваривању њихових права; 

 Презентација до сада постигнутих резултата; 

 Указивање на примере добре праксе и проблеме у остваривању права деце; 

 Подстицање интерсекторске сарадње у стварању услова за поштовање права,и оптимални 

развој сваког детета; 

 Промоција активног учешћа деце у доношењу одлука које се њих тичу; 

 Покретање иницијатива и нових акција које доприносе побољшању положаја деце у 

Републици Србији,и остваривању њихових права. 

 

ПОНЕДЕЉАК - 7.10.2019.- СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ, ПРОМОЦИЈА ДЕЧИЈИХ 

ПРАВА 

У свим објектима предшколске установе промовисана су права деце. 

Активности: 

- Конвенција о правима детета; дан за дечија права 

- Промоција права детета у центру града,интервју са грађанима на тему права деце,учешће 

родитеља у организованим играма и активностима,деца деле поруке пролазницима''Имам право 

да...'' 

- Дан отворених врата код Председника општине Инђија,разговор са председником о разним 

темама. 

УТОРАК,8.10.2019. - ''ДАН ЗА СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ''                                                                                  

Активности:  У дворишту вртића,на отвореном простору,окупиле су се све васпитне групе деце 

са васпитачима и учествовале у спортским активностима.На спортском терену објекта ''Сунце'', 

деца су радила вежбе загревања,затим су пролазили полигон моторичких способности                                                                                                                                                                                

.                                                                                                                                                        

СРЕДА,9.10.2019. -''ДАН ЗА ПОЗОРИШТЕ''                                                                                                           

Активности: деца су гледала позоришну представу у Културном центру,под називом ''Без алата 

нема ни заната'' у извођењу позоришне групе Театрило из Новог Сада.                                                                                                                                                                             
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ЧЕТВРТАК,10.10.2019. -''ДАН ЗА КЊИГУ'                                                                                                                 

Активности: читаоница причаоница организовала активности са децом старијих васпитних 

група на тему ''Буквар дечијих права'' у просторијама библиотеке у вртићу. 

ПЕТАК,11.10.2019. -''ДАН  ЕКОЛОШКИХ  АКТИВНОСТИ'' 

Активности:Сви објекти предшколске установе ''Бошко Буха''су били укључени у еколошке 

активности током обележавања Дечије недеље и реализовали су акцију ''Посади дрво'' у 

сарадњи са родитељима , ЈКП ''Комуналац'' и удружењем Инђијатива.                                                                                                                        

Реализовано је још различитих активности, као што су:                                                                                                         

-цртање кредама по плочнику у центру града                                                                                                                       

-хуманитарне акције''Деца - деци''                                                                                                                                                                            

-''Шеширијада'',где су деца носила шешире које су израдили са родитељима. 

 

XII ИЗВЕШТАЈ О ИЗВОЂЕЊУ ИЗЛЕТА ЗА ПРИПРЕМНЕ 

ПРЕДШКОЛСКЕ ГРУПЕ У РАДНОЈ 2019/2020. ГОДИНИ        

 

             Годишњим програмом рада у 2019/2020. години планирано је извођење једнодневног 

излета за децу припремног предшколског програма, на дестинацији Инђија – Салаш Лујза у 

Белом Блату (општина Зрењанин). 

Једнодневни излет је планиран у мају месецу , за све групе припремног предшколског 

програма у целодневном и полудневном трајању , али због проглашења ванредног стања у 

Републици Србији због епидемије KOVID-19  и због увођења епидемиолошких мера , излет није 

реализован. 

 

 

 

XIII ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ ИНСПЕКЦИЈСКИМ 

ПРЕГЛЕДИМА И НАДЗОРИМА У УСТАНОВИ, УТВРЂЕНОМ 

СТАЊУ НА ОСНОВУ ЊИХ И  НАЛОЖЕНИМ МЕРАМА 

1. Просветна инспекција  

 У току радне 2019/2020. године у Предшколској установи „Бошко Буха“ Инђија извршен 

је један  редован , један ванредан  и један саветодаван  инспекцијски  надзор  просветне 

инспекције. 

        Редован инспекцијски надзор од стране општинског просветног инспектора извршен је 

10.10.2019. године. Надзор је вршен према контролним листа са тачкама прегледа: обављање 

делатности установе, општа акта установе, органи установе, извештаји о раду, планирање и 

програмирање рада установе, упис деце и формирање васпитних група, права детета, евиденција 

и јавне исправе, избор уџбеника , радни однос и равноправни статус запослених,  и примена 

Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму. Након извршеног надзора 

сачињен је записник број 614-1-89/2019-IV-05 од 16.децембра 2019. године у којем је просветни 

инспектор констатовао да није уочио незаконитости у поступању установе осим у случајевима 
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описаним у групи питања, бр.1."Обављање делатности васпитања и образовања", групи питања 

бр.5. " Планирање и програмирање рада установе"и бр.6." Упис деце ,формирање група" из 

контролне листе KL -003-01/01. На основу утврђеног чињеничног стања просветни инспектор је 

наложио  мере: да директор обезбеди да установа исходује акт о верификацији од надлежног 

органа у складу са новодонетим прописима, акт о верификацији за обављање делатности у свим 

издвојеним одељењима установе у којима обавља делатност, изузев у Чортановцима,за који је 

надлежни покрајински орган издао акт о верификацији дана 20.02.2012. године, у  Статуту 

установе усклади назив Тима за естетско и педагошко обликовање простора ПУ  са одредбама 

Правилника о основама програма ПВО, усклади број деце која се уписују у групе са решењем о 

утврђивању већег,односно мањег броја деце у ПУ и да се УО установе упозна са горе наведеним 

записником.         

      Ванредан инспекцијски надзор извршен је 19. новембра 2019. године  у вези анонимне 

представке поднете 14.11.2019.године просветном инспектору општине Инђија путем апликације 

систем 48, у којој је наведено  да је дете које је обухваћено ВОР-ом у Предшколској установи 

„Бошко Буха“ Инђија, објекат при ОШ"П.Кочић" у Инђији," пуштено на улицу, односно да 

директорица установе покушава да случај заташка како би сачува своју фотељу јер јој безбедност 

деце није важна". Након извршеног надзора просветни инспектор је у записнику број 614-1-

86/2019-IV-05 од 22.11.2019. године  донео закључак да установа није поступила супротно 

законским и осталим важећим прописима, изузев у случајевима описаним у тачки 4.1. овог 

Записника под називом"Опис откривених неправилности". Директор је дужан да: обезбеди све 

потребне активности како би се у потпуности примењивао Правилник о мерарам,начину и 

поступку заштите и безбедности деце у установи-трајни задатак, просветни инспектор општине 

Инђија буде обавештен о дисциплинском поступку покренутом против С.Д.-8 дана од завршетка 

поступка и да се Управни одбор установе ,упозна са овим записником.Установа је поступила у 

складу са претходно наведеним мерама. 

       Просветни инспектор општине Инђија је дана 12.05.2020.године извршио службену 

саветодавну посету у свих осам објеката установе у циљу превентивног деловања  у вези 

постојања озбиљног ризика по живот и  здравље људи а везано за Инструкције Министарства 

просвете науке и технолошког развоја  РС и Министарсва здравља РС  у вези са поступањем 

предшколских  установа поводом отварања објеката за пријем уписане деце током трајања 

епидемије COVID-19.Приликом обиласка објекта установе,уочено је да се инструктивне мере 

поштују у потпуности.   

        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 Митровица у току 

радне године извршио је шест редовних инспекцијских назора у објектима и то: 

-09.09.2019.год. у објекту„Маслачак“Бешка-Записник број:138-53-00798-4/2019-14 од  

10.09.2019. год.  /нису наложене мере установи /; 

-29.10.2019.год. у објекту„Невен“Инђија-Записника број:138-53-00972-4/2019-14 од  30.10.2019. 

год. / нису наложене мере установи/; 

-19.11.2019.год. у објекту "Пчелица"Н.Сланкамен- Записник број:138-53-01020-3/2019-14 од 

20.11.2019.год. /  нису наложене мере установи /; 
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-21.11.2019.год. у објекту„Цврчак" Крчедин- Записник број:138-53-01024-3/2019-14 од 

22.11.2019. год. / нису наложене мере установи /; 

-25.11.2019.год. у објекту „Бамби“ Марадик-Записник број:138-53-01026-3/2019-14/ од 26.05. 

2019. год. / нису наложене мере установи / 

-12.05.2020.год. у објекту „Сунце“Инђија- налогброј:138-53-00193-1/2020-14/, / записник није 

урађен јер је инспекцијски надзор имао саветодавну посету / 

       Поред  извршених инспекцијских надзора, санитарна инспекција је донела шест решења о 

забрани рада због излучивања узрочника заразне болести и једну препоруку за превенцију 

инфекције COVID-19 у предшколским установама у оквиру поступног ублажавања мера везаних 

за спречавање ширења болести COVID-19 (саветодавна посета,12.05.2020.) 

       Управни одбор установе је разматрао све информације о извршеним инспекцијским 

надзорима санитарног инспектора.  

  

2.2. Обавезни здравствени прегледи запослених   

 

 Сви запослени радници у предшколској установи на основу члана 24. став 8. Закона о 

заштити становништва од заразних болести и Правилника о обавезним здравственим прегледима 

одређених категорија запослених лица у објектима под санитарним надзором, подлежу 

обавезним и препорученим здравственим прегледима .                                                                                          

 Завод за јавно здравље Сремска Митровица је у радној 2019/2020. години редовно вршио 

здравствене прегледе запослених у складу са Законом о заштити становништваод заразних 

болести и обављено је укупно 338 редовних прегледа одређених категорија запослених и 11 

контролних прегледа због клицоноштва. 

 

 

Табела бр.1 – Обављени санитарни прегледи радника у школској 2019/2020 години 

 

Месец ЗЗЈЗ СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

РЕДОВНИ ПРЕГЛЕДИ 

КОНТРОЛНИ ПРЕГЛЕДИ 

ЗБОГ КЛИЦОНОШТВА И ПО 

ИНДИКАЦИЈАМА 

Септембар 2019 5 2 

Октобар 2019 16 1 

Новембар 2019 34 1 

Децембар 2019 18 1 

Јануар 2020 1 2 

Фебруар 2020 94 0 

Март 2020 3 3 

Април 2020 0 0 

Мај 2020 24 1 

Јун 2020 42 0 

Јул 2020 1 0 

Август 2020 100 0 
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Укупно: 338 11 

 

2.3. Здравствена исправност намирница и предмета опште употребе 

 

 Узорковање намирница и брисева обавља стручна екипа службе хигијене и медицинске 

екологије Завода за Јавно Здравље Сремска Митровица, и то узорковањем:                                                                             

намирница – једном месечно,брисева – два пута месечно 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 само анализа 

намирнице и брисева. Периодично се уради и физичко – хемијска анализа намирница. Укупно је 

контролисано 206 узорка.  

Табела бр.1.  Узорковање брисева кухињских блокова и предмета опште употребе Предшколске 

установе за све објекте у 2019-2020 –ој  радној години: 

Месец ,  

Година  

Укупно 

 

Брис 

руку 

Предмети опште 

употребе 

Микробиолошка 

анализа намирница и 

физичко-хемијска 

Калоријско-

броматолошка             

анализа 

Септембар 2019 22 3 17 1 1 

Октобар 2019 21 2 18 0 1 

Новембар 2019 22 2 19 0 1 

Децембар 2019 21 2 18 0 1 

Јануар 2020 22 1 19 1 1 

Фебруар 2020 23 1 19 2 1 

Март 2020 22 2 18 1 1 

Април 2020 0 0 0 0 0 

Мај 2020 17 0 15 1 1 

Јун 2020 18 0 16 1 1 

Јул 2020 16 1 13 1 1 

Август 2020 2 0 2 0 0 

Укупно : 206 14 174 8 10 

 

       3. МУП – Сектор за ванредне ситуације –заштита од пожара  
 

        Дана 06.08.2020. године извршен је ванредни 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 
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реализовованог инспекцијског надзора у записнику бр.  217.17-11280/20 од 12.08.2020. године  

пожарни инспектор није утврдио незаконитост  у раду па није ни изрекао меру за отклањање 

незаконитости.     

 

XIV ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВЕ ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ 

СТАЊА   (ПЕРИОД ОД 16.03.2020. ДО 11.05.2020.) 

ПРВА ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ:  

АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ СА ОЧУВАЊЕМ ЗДРАВЉА И БЕЗБЕДНОСТИ  ЉУДИ У  СИТУАЦИЈИ 

ВАНРЕДНОГ СТАЊА 

АКТИВНОСТ УЧЕСНИЦИ 

/РЕАЛИЗАТОИ 

УЧЕСНИЦИ/       

КОРИСНИЦИ 

РЕЗУЛТАТИ АКТИВНОСТИ 

Контрола уласка у службене 

просторије 

 
Праћење здравственог стања 

запослених и особе која није 

запослени а задеси се у 

просторијама предшколске 
установе 

Служба ПЗЗ свакодневно Oчување здравља и спречавање 

ширења заразне болести /COVID-

19/. Коришћење потребних 
заштитних маски и рукавица. 

Поштовати препоручену 

удаљеност. Поштовати предлог 

мера смањивања контаката. 
Консултовати лекара, ако је 

потребно, телефонски и најближе 

амбуланте. 

Контрола коришћења 

дезинфекционих средстава 

приликом уласка у службене 

просторије 

Служба ПЗЗ свакодневно Очување здравља и спречавање 

ширења заразне болести. 

Припрема и слање 

материјала преко доступних 

канала комуникације 

Служба ПЗЗ  свакодневно 

путем огласних 

табли, сајта 

вртића 

Родитељи су упознати са начином 

спровођења мера превенције у 

кућним условима. 

Писање и слање недељних 

извештаја о реализованим 

активностима 

Служба ПЗЗ  једанпут 

недељно- 

петком 
достављање 

извештаја 

координатору 

ПЗЗ 

Анализа недељних извештаја 

доприноси унапређењу  и очувању  

здравља и живота. 

Рад од куће Координатор ПЗЗ свакодневно Рад на електронском упису деце у 

вртић. 

Рад дежурства  Спремачице свакодневно Предузимају мере за одржавање 

високог нивоа хигијене  / мере 
чишћења и дезинфекције /у 

објектима предшколске установе, 

проветравају просторије, 
проверавају стање и безбедност 

објеката. 

Рад од куће Спремачице једанпут 

недељно 

Евиденција о утрошку 

употребљених хемијских 
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средстава и прибора за одржавање 

хигијене; међусобна размена 

информација у циљу спровођења 
свих неопходних мера у условима 

епидемиолошке ситуације. 

Рад дежурства Возачи/домари свакодневно Обезбеђују објекте установе, 

заштиту имовине, других лица и 
проверавају стање свих објеката, и 

у случају потребе предузимају 

неопходне мере. Одржавају 
хигијену дворишта. Врше остале 

неопходне послове и активности. 

Рад дежурства Службеник за 

послове 
заштите,безбеднос

ти и здравља на 

раду 

један- два пута 

недељно 

Контролише мере превенције у 

условима епидемиолошке 
ситуације:  спровођење општих и 

посебних мера  превенције,води 

евиденцију утрошених хемијских 
средстава и прибора за одржавање 

хигијене, кроз материјално 

књиговодство.  

Рад од куће Службеник за 
послове заштите, 

безбедности и 

здравља на раду 

свакодневно Организује недељни план 
дежурства техничког особља и 

пише недељни извештај 

реализованих активности. Редовна 
комуникација са надлежном 

службом и поступање у складу са 

утврђеним радним обавезама. 

Рад дежурства Нутрициониста једанпут-два 
пута недељно 

Прати рокове намирница у 
централном магацину као и 

утрошак истих, прати реализацију 

спровођења општих и посебних 
мера  у кухињском блоку и прати 

реализацију мера високог нивоа 

хигијене. 

Рад од куће Нутрициониста свакодневно Организује недељни план 
дежурства кухињског  особља / 

како у централном објекту тако и 

на терену /и пише недељни 
извештај реализованих 

активности. Редовна комуникација 

са надлежном службом. 

Рад дежурства Сервирке и кувари једанпут – два 
пута недељно 

Проветрава и дезинфикује 
просторије кухињског блока и 

економског дела, спроводе све 

мере дезинфекције, по датим 
плановима. 

Рад од куће Сервирке и кувари свакодневно Коминикација са нутриционистом 

и достављање писмених извештаја 

о реализованим активностима у 
свим објектима предшколске 

установе и утрошеним хемијским 

средствима за хигијену простора. 

Рад дежурства Запослени радник 
у вешерају 

једанпут- два 
пута недељно 

Пере сву постељину и патоснице 
на високим температурама, суши и 
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пегла. Ради друге врсте послова по 

налогу надлежних. 

Унос рачуна у  материјално 

књиговодство и пренос робе 

по магацинима. 
 

Економ свакодневно Води евиденције температуре 

складиштених намирница, прати 

рокове у сарадњи са 
нутриционистом. 

Поред тога обавља и остале 

послове у сарадњи са домарима 
установе на одржавању објеката, 

ради и друге послове по налогу 

надлежних. 

 

ДРУГА ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ:  

АКТИВНОСТИ ПОДРШКЕ ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА КАКО ДА 

ОБЕЗБЕДЕ УСЛОВЕ ЗА НОРМАЛНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ, УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ ДЕЦЕ У СИТУАЦИЈИ 

ВАНРЕДНОГ СТАЊА И КУЋНЕ ИЗОЛАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТО
Р 

УЧЕСНИЦИ/КОРИ
СНИЦИ 

РЕЗУЛТАТ 
АКТИВНОСТИ  

Формирање Вибер група 

васпитача и родитеља – у 

групама где нису претходно биле 
оформљене  

Васпитачи  Родитељи, деца  

свих ППП 

васпитних група  

Створени услови за 

подршку и размену између 

васпитача и породица, као 
и породица међусобно 

Договарање са родитељима 

правила комуникације у Вибер 

заједницама 

Васпитачи Родитељи свих ППП 

васпитних група 

Правила комуникације су 

јасно дефинисана и 

прихваћена од свих 
учесника  

Припрема и дистрибуција 

материјала за васпитаче и 
родитеље – путем Вибер група, 

сајта и ФБ странице Установе: 

информације о културним 

садржајима за децу на 
различитим медијима (онлајн 

позоришне представе, изложбе 

музеја, дигитална библиотека за 
децу...) начинима организовања 

времена, начину разговора са 

децом о корона вирусу, 
доступним ресурсима на 

интернету (линкови ка сајту 

Уницефа, Креативног Центра...) 

и слично 

Стручни 

сарадници, 
васпитачи 

Васпитачи - сви, 

родитељи и деца 
свих ППП 

васпитних група 

Васпитачи и родитељи су 

упознати са  различитим 
доступним ресурсима и 

користе их у планирању 

подршке деци и породици; 

Родитељи су упознати са 
доступним ресурсима и 

користе их у организацији 

свакодневних активности 
детета 

Припрема предлога заједничких 

активности деце и родитеља у 

кућним условима и слање 

материјала породицама преко 
доступних канала комуникације 

– најчешће путем Вибер групе 

васпитача и родитеља (родитељи 
који немају приступ Виберу 

Васпитачи Родитељи, деца свих 

ППП васпитних 

група  

Родитељи су упознати са 

активностима које могу да 

организују у кућним 

условима, а које кроз игру 
подстичу учење и развој 

потенцијала детета, 

доприносе стварању 
повољне психолошке 
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информације су добијали путем 

СМС и телефонског разговора). 

климе и подржавајућих, 

блиских односа 

Свакодневна комуникација са 
родитељима, повезивањe и 

разменa искуства деце и 

породица на нивоу васпитне 

групе, уз поштовање принципа 
добровољности у погледу 

учешћа породица – путем 

формираних Вибер група 

Васпитачи Родитељи, деца свих 
ППП васпитних 

група 

Формирана је заједница 
учења васпитача, деце и 

породица унутар васпитне 

групе у којој су односи 

засновани на партнерству 
и која доприноси личном 

развоју и добробити свих 

чланова 

Размена са колегиницама на 

нивоу Актива васпитача ППГ као 

и са стручним сарадницима, 

предлога активности и игара за 
децу и родитеље, групно 

анализирање и унапређивање 

предлога недељног плана 
активности путем Вибер групе 

васпитача и СС 

Васпитачи, 

стручни 

сарадници 

Васпитачи - сви, 

индиректно деца и 

родитељи свих ППП 

васпитних група 

Предлози активности и 

игара су пажљиво 

одабрани и евалуирани од 

стране заједнице 
васпитача и стручних 

сарадника пре упућивања 

ка породици. Постоји 
професионална размена и 

подршка међу колегама у 

циљу заједничког учења и 

унапређивања квалитета 
васпитно-образовне 

праксе 

Саветодавни и инструктивни рад 
са васпитачима - давање 

смерница за планирање 

васпитно-образовног рада у 

новонасталим околностима и 
пружање подршке деци и 

породици, путем Вибер групе и 

индивидуалних консултација 
телефоном, по потреби 

Стручни 
сарадници 

директор 

Васпитачи - сви, 
индиректно деца и 

родитељи свих 

васпитних група 

Постоји стручна размена и 
подршка на релацији 

стручни сарадник – 

васпитач у циљу очувања 

квалитета васпитно-
образовне праксе 

Припрема и дистрибуција 

материјала за сајт и ФБ страницу 

Установе и огласне табле у 
објектима, сарадња са локалним 

медијима (информације о 

културним садржајима за децу на 
различитим медијима и 

начинима организовања времена 

у ситуацији изолације, 
електрнски упис..)                                                         

пом.директор

а, 

директор, 
стр. 

сарадници 

 

Сви запослени, 

родитељи и деца 

Запослени  и родитељи су 

упознати са  доступним 

ресурсима и важнима 
аспектима рада установе 

 

 ТРЕЋА  ПРИОРИТЕТНА  ОБЛАСТ: 

АКТИВНОСТИ ПОДРШКЕ ПРОФЕСИОНАЛНОМ ПОВЕЗИВАЊУ, УМРЕЖАВАЊУ И РАЗМЕНИ 

ИСКУСТВА ПРАКТИЧАРА У ФУНКЦИЈИ ИСТРАЖИВАЊА, ЗАЈЕДНИЧКОГ УЧЕЊА И 

УНАПРЕЂИВАЊА КОМПЕТЕНЦИЈА  

АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОР УЧЕСНИЦИ  РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТИ  

Реализовање обуке 
„Живети различитост у 

вртићу“, К.Б. 706, у 

трајању од 5 недеља 

Олга Лакићевић, 
Весна 

Златаровић 

(ЦИП) 

Васпитачи, стручни 
сарадници, директор  

Јачање компетенција 
васпитно-образовног  

особља за креирање 

подстицајне  
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путем интернета за 30 

учесника из ПУ  

средине за рано учење  

и развој деце из осетљивих 

друштвених група;  
јачање дигиталних 

компетенција. 

Учешће запослених на 

доступним онлајн 
конференцијама и 

вебинарима у циљу 

унапређивања дигиталних 
компетенција   

Различити 

стручњаци у 
области 

образовања  

Директор, помоћник 

директора, стручни 
сарадници, васпитачи 

Учесници су оспособљени за 

самосталну и  
креативну употребу 

одређених дигиталних  

алата за интеракцију и 
сарадњу са децом, 

 родитељима и колегама 

(нпр. Linoit, Padlet,  

Google forms, E –twinning, 
Jigsaw puzzle...) 

Размена са колегиницама 

на нивоу 
објеката/узрасних група 

путем Вибер групе 

предлога активности и 

игара за децу и родитеље, 
групно анализирање и 

унапређивање предлога 

недељног плана 
активности.  

Васпитачи и 

стручни 
сарадници 

Васпитачи и стручни 

сарадници  

Предлози активности и игара 

су пажљиво  
одабрани и евалуирани од 

стране заједнице  

васпитача и стручних 

сарадника пре упућивања  
ка породици. Постоји 

професионална размена 

 и подршка међу колегама у 
циљу заједничког  

учења и унапређивања 

квалитета 
 васпитно-образовне праксе.  

Достављање васпитачима 

информација о доступним 

дигиталним алатима и 
водичима за примену 

ових алатки у васпитно-

образовном раду и 
интеракцији са колегама и 

родитељима, као и 

смерница за израду 

индивидуалних планова 
СУ 

Стручни 

сарадници 

Васпитачи   Подршка јачању дигиталних 

компетенција  

практичара 
 

 

Припрема плана интерног 

стручног усавршавања 
васпитно-образовног 

особља у складу са 

индивидуалним 

потребама и 
расположивим онлајн 

ресурсима 

Директор, 

Тим за 
професионални 

развој 

запослених  

Васпитачи, стручни 

сарадници  

Направљен је оперативни 

план стручног  
усавршавања васпитно-

образовног 

 особља у циљу јачања 

дигиталних и 
 педагошких компетенција. 

Реализовање обука којима 
се унапређују 

компетенције практичара 

у складу са планом 

интерног СУ (састанци 
путем ЗУМ платформе) 

Тим за 
професионални 

развој 

запослених 

Васпитачи, стручни 
сарадници, директор  

Сви запослени у васпитно-
образовном раду  

су активно учествовали у 

некој од понуђених  

обука.  

Вођење евиденције о 

стручном усавршавању 

Тим за 

професионални 

Васпитачи, стручни 

сарадници, директор  

Запослени редовно воде 

евиденцију о  
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које предузимају 

запослени самостално 

путем интернета или кроз 
учешће у активностима 

које организује установа 

развој 

запослених 

активностима стручног 

усавршавања које 

предузимају; директор прати 
остваривање 

 плана СУ запослених. 
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