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I  У В О Д 
           

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

2020/2021. години одвијао у девет објеката и пет издвојених одељења у просторијама 

основних школа  на територији  општине Инђија.  Скупштина општине Инђија је  на 

седници одржаноj дана 02.09.2020.године, донела  Одлуку о Изменама Одлуке о  мрежи 

јавних предшколских установа на територији општине  Инђија бр 60-10/2020-I у којој је 

унет нов објекат Установе "Бубамара" у Љукову. 

           Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне мањине-

националне заједнице је решењем бр.128-022-602/2020-01 дана 25.03.2021. године 

утврдио да Установа  испуњава услове у погледу простора, опреме, дидактичких 

средстава и потребног броја запослених за обављање делатности предшколског 

васпитања и образовања у седишту и издвојеним одељењима у Инђији.      

         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 2020/21. се одвијао у 59  васпитних група и од тога:  

 12  група полудневног боравка  - број деце    272   

 47  група  целодневног боравка -број деце   1300 

 Број деце  се  кретао од 1572 до  1584 .  

Организован је рад целедневног боравка у објекатима и прилагођеним 

просторима при основним школама, као и рад целедневног и полудневног боравка 

припремног предшколског  програма. 

                                                                                                        

ОБЈЕКАТ 
БР.група 

целодневног 

БР.група 

полудневног 

Укупан број  

група 

Укупан 

број деце 

“СУНЦЕ” 21 - 21 553 

“НЕВЕН” 6 - 6 160 

“МАСЛАЧАК” 6 - 6 157 

“СУНЦОКРЕТ” 1 2 3 78 

“ЦВРЧАК” 1 - 1 27 

“ПЧЕЛИЦА” 2 1 3 86 

“БАМБИ” 1 1 2 54 

“ЂУРЂЕВАК” 1 1 2 55 

“БУБАМАРА” - 2 2 38 

ОШ „Петар Кочић“Инђија 2 1 3 116 
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ОШ „Јован Поповић“ Инђија 1 1 2 60 

ОШ”Душан Јерковић” 

Инђија 
3 2 5 113 

ОШ „22. Јули“ Крчедин - 1 1 31 

ОШ "Браћа Груловић"Бешка 1 1 2 44 

  УКУПНО 46 14 60 1584 

 

             У односу на предходну радну годину у  издвојеном одељењу ОШ "Петар Кочић" 

отворена је друга полудневна припремна група, док се у издвојеном одељењу ОШ 

"Д.Јерковић" васпитно-образовни рад обављао само у једној полудневној групи. У 

издвојеном одељењу ОШ "Јован Поповић" формиране су две целодневне припремне 

групе, док у издвојеном одељењу у Јарковцима није формирана група јер није било 

довољно уписане деце стасале за похађање припремног програма. 

              На основу инструкција од стране Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја - Припрема за почетак радне 2020/21. године и израда годишњег плана рада 

установе у контексту епидемиолошке ситуације у вези са COVID 19, број 610-00-

00677/2020-07 од 17.08.2020. године, у сарадњи са оснивачем и локалним кризним 

штабом и у складу са препорукама надлежних здравствених институција - Препоруке за 

примену општих мера заштите од SARS COV-2 вируса у предшколским установама  бр. 

861/20 од 26.08.2020. год. Завода за јавно здравље Сремска Митровица, Установа  је 

израдила свој Оперативни план организације и остваривања васпитно-образовног рада 

са децом у 2020/21. години прилагодивши га просторним, кадровским и техничким 

могућностима установе уз поштовање превентивних и мера заштите здравља деце, 

родитеља и запослених. Од септембра 2020. године васпитно-образовни рад се 

реализовао по 2. моделу функционисања предложен од стране Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја, односно  радом у ограниченом капацитету,  док од  

12.10.2020. године Установа у складу са епидемиолошком ситуацијом у вези са COVID 

19 и са Закључком Општинског штаба за ванредне ситуације општине Инђија бр. 06-

116/2020-I од 02.10.2020. године, у којем је закључено да је на територији општине 

Инђија епидемиолошка ситуација повољна, организује  и реализује васпитно-

образовни рад у пуном капацитету. 

      У оквиру пројекта на међународном нивоу под називом „Ка отворености и 

инклузивности вртића кроз међународну сарадњу“ остварен са Фондацијом Темпус 

реализоване су припремне активности организовањем промоције пројекта у установи на 

мотивационом дану који је одржан 01.10.2020. године, где је присуствовало 20 

запослених. Након расписаног  интерног конкурса за избор учесника мобилности у 

Италију и Португалију и обављеног разговора са пријављеним кандидатима, 10.11.2020.  

донета је листа  изабраних учесника која је објављена на сајту установе.На састанку тима 

за међународне пројекте 18.01.2020. размењивали смо предлоге и поделили задужења 

око активности за језичку и културолошку припрему за наше европске партнере, Италију 

и Португалију. Остале активности нису реализоване и одложене су за следећу годину 

због епидемиолошке ситуације изазване COVID 19. 

      Као партнерска организација установа је учествовала  у реализацији два пројекта на 

републичком нивоу: „Школице живота – заједно за детињство“ у сарадњи са Фондацијом 

Новак Ђоковић и Центром за интерактивну педагогију, који је завршен у марту 2021. 

године 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,када је на завршној онлајн 

конференцији 11.12.2020. представњен заједнички пројекат„Инђија/Ниш некад и сад и 

народи који су је/га обликовали“. Од средстава предвиђених буџетом пројекта у износу 
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од 44.000 динара са ПДВ-ом добили смо  играчке и 4 таблета који  се користе у раду са 

децом. 

       У сарадњи са општином Инђија поднели смо пријаву на расписан конкурс 

Покрајинског секретаријат за образовање, прописе, управу националне мањине – 

националне заједнице за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у 

предшколском васпитању и образовању у фебруару 2021.год. који је одобрен за 

финансирање. Уговор о додели новчаних средстава у  износу од 106.000,00 динара из 

буџета АП Војводине је потписан у априлу 2021. године. Циљ пројекта „Наша Инђија 

кроз историју и традицију“ је  јачање отворености деце, васпитача и родитеља према 

културолошкој разноврсности кроз упознавање са историјом и традицијом нашег места. 

Пројекат је реализован  од 15.04. до 23.06.2021.године  у 13 припремних група са око 340 

деце. 

Пројектне активности  су завршене 31.06.2021. године прославом пројекта и изложбом 

дечјих продуката у Кући Војновић. Деца,родитељи и чланови шире локалне заједнице 

имали су прилику да се упознају са резултатима пројекта. 

       Грађевински радови на изградњи новог објекта у Инђији чија вредност износи 

108.775.000,00  динара са ПДВ-ом су завршени, спроведене су  и завршене набавке за 

опремање објекта са одговарајућим намештајем у износу од 7.341.786,00 са ПДВ-ом, 

набавка дидактичких средстава и играчака чија је вредност 899.311,20 са ПДВ-ом, 

спортских реквизита у износу од 495.557,00 са ПДВ-ом,  и опремање кухиње савременом 

опремом чија вредност износи 14.305.561,20 динара са ПДВ-ом. Формиране су 4 јаслене 

групе и 6 мешовитих група узраста деце од 3 до 5,5 година  које почињу са радом од 

01.09.2021. године. Уписана су сва деце са листе чекања. 

       Радови на доградњи објекта „Невен“ у Инђији почели су се реализoвати 07.11.2020. 

Одрађени су   радови на рушењу постојеће терасе која је адаптирана у два нова улазна 

хола, земљани и бетонски радови,  ископ земље  и изливање темеља за део који се 

дограђује, зидање спољних и унутрашњих  зидова којима су дефинисане просторије- 

улазни хол и две просторије  површине 50 м2 за децу,  покривање кровном 

конструкцијом, столарски, молерски и  фасадерски радови. Вредност радова према 

Уговору  износи  4.932.744,00 динара без ПДВ-а а средства су  обезбеђена из буџета 

Р.Србије, Министарство без портфеља задужено за демографију и популациону 

политику. Остатак радова и то: подополагачки радови и радови на санирању санитарног 

чвора, нису одрађени у потпуности због неусклађености техничке спецификације из 

Уговора и пројекно-техничке документације.У наредном периоду ове неправилности ће 

се ускладити кроз Анекс уговора како би се преостали део грађевинских радова могао 

реализовати, а  формирање васпитних група и пријем деце са листе чекања се  планира 

до краја 2021. године. 

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

коришћење телекомуникационе услуге-интернет за објекте "Бамби" Марадик, 

"Пчелица"Нови Сланкамен и за нови објекат у Инђији . Услуга је активирана у сва три 

објекта у августу 2021. године (дигитални проток 50 Mb/s ), тако да ће сви запослени у 

поменутим објектима имају приступ  бежичном интернету у свом радном простору. 

Поред увођења услугу асиметричног приступа глобалном Интернету све радне собе у 

новом вртићу су  опремљене  лаптоповима,  а  остала опрема је распоређена у 

канцеларије.  

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

радну 2021/2022. преко портала е-Управe у периоду од 01.04.2021. до 30.04.2021. године. 

Поднето је 728 захтева  и 307 захтева из обнове уписа.  

      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 
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Р.Србије, а боравак деце трећег и сваког наредног реда рођења, 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, Бранкица Петковић 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 2020./2021. РАДНОЈ ГОДИНИ 

 

 

 

 

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 2020/2021. години који је приказан у табели и износи 169,973. 

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 174. 

     Установа је на месечном нивоу начелнику општинске управе достављала  образац за 

добијање сагласности за ново запошљавање недостајућег  стручног и другог кадра на 

неодређено време. На основу сагласности Комисије за давање сагласности за ново 

запошљавање код корисника јавних средстава од 26.05.2020.године , установа је крајем 

2020. године извршила пријем у радни однос на неодређено време  35   запослених и то: 

2 извршиоца за радно  место сервирке, 3  кувара, 1  портира, 5 спремачица, 1  сл.за јавне 

набавке, 1 економа, 19  васпитача и 3 извршиоца за медецинску сестру- васпитача.  

 

           

II ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА СА ДЕЦОМ   

2.1. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РЕДОВНИХ ПРОГРАМА РАДА  

2.1.1. Објекат „Сунце“, Инђија 

 Васпитно – образовни рад у објекту „Сунце“ се у радној 2020/21. години одвијао 

у 21 васпитној групи, од тога 5 јаслених (2 средње и 3 старије јаслене групе), 8 мешовитих 

група деце од 3 године до поласка у школу, од чега је једна у послеподневној смени, 4 

средње узрасне групе, 4 старије узрасне групе.  

 Пројектно планирање је у току ове радне године реализовано у 18 васпитних 

група. У току радне године, васпитачи су са децом реализовали од два до четири пројекта, 

који су трајали у просеку  један до два месеца, понекад и дуже.  

 Епидемија вируса корона и против-епидемијске мере које су биле на снази током 

целе радне године су у великој мери утицале на начин реализације пројеката и уопште 

васпитно-образовни рад, претежно на начин да је сарадња са породицом и локалном 

заједницом била отежана због ограничавања контаката. У неким групама су и васпитачи 
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били одсутни због болести у дужем периоду, а број деце је био значајно смањен од 

новембра до фебруара, што се такође одразило на квалитет рада.  

 Подстицај за покретање пројекта и истраживање неке теме или питања најчешће 

је била отворена игра деце или неки животни догађај у васпитној групи или породици. 

Дечија интересовања су се односила на биљни и животињски свет, бебе, кућне љубимце, 

начин како се нешто гради, ради или прави и слично. У току рада са децом на пројектима, 

васпитачи су укључивали родитеље, друге чланове породице и различите експерте у 

зависности од теме којом су се бавили (лекаре, фармацеуте, стоматологе, ветеринаре, 

дресере паса, посластичаре, куваре, архитекте, мајсторе...). Понекад су и деца била у 

улози експерата који су приказивали вршњацима неку специфичну вештину или таленат, 

а некад су то били родитељи, баке и деке, или неко од особља установе (васпитач, 

логопед, нутрициониста, библиотекар, домар...). Деца и васпитачи су такође посетили 

разна места у локалној средини (градска библиотека, градски парк, посластичарница, 

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 

3 2,255 3 

2. 
Стручни сарадник 

(педагог, психолог) 
2 1,994 2 

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 88 88 

9. 
Медецинска сестра-

васпитач 
18 18,00 18 

10. 

Медецинска  сестра за 

превентивну здравствену 

заштиту 

4 4,598 4 

11. 
Административно правни и 

финансиски послови 
6 5,180 6 

12.  Сарадник за исхрану   1 1,039 1 

13. Припремање хране 6 6,175 5 

14. Сервирање хране 16 9,889 14 

15. 
Одржавање хигијене, и 

вешерка  
17 25,900 12 

16. 

Технички послови: 

домар,економ, возач, 

портир-чувар 

6 5,180 6 

 Укупно 173 169,973 162 
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ресторан, продавница кућних љубимаца, ветеринарска станица, пансион за кућне 

љубимце, ауто перионица, вулканизер, ауто-механичар, полицијска станица, школа за 

труднице при Дому здравља, цвећара, пољопривредна апотека, расадник, пијаца...). У 

комуникацији са експертима васпитачи су повремено користили и дигиталне алате 

(видео позиве) и на тај начин превазилазили ограничења посета и контаката.  

 
ВАСПИТНА 

ГРУПА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

ВАСПИТАЧА 

ТЕМА ПРОЈЕКТА ДУЖИНА 

ТРАЈАЊА 

средња јаслена 1 Раштегорац Ивана 

Зобеница Маја 

„Животиње“ 12.10. – 23.10.2020. 

„Јесен“ 26.10. – 13.11.2020. 

„Беба“ 16.11. – 26.11.2020.  

старија јаслена 3 Гордана Јовић 

Весна Мишић 

«Ко све живи на фарми?» 01.02. – 31.03.2021.  

мешовита 

васпитна 1 

Тања Вученовић 

Јелена Ђуричић 

Јелена Тодоровић 

„Како расте цвеће?“ 09.04. – 28.05.2021.  

«Зашто рибе живе у води?» 01.02. – 26.03.2021.  

мешовита  

васпитна 2 

Драгана Миљуш 

Наташа Перенчевић 

«Како се чува и негује беба?» 03.11. – 10.12.2020.  

«Као неки звук» 11.02. – 16.04.2021. 

«Шта нама дрво значи» 17.05. – 15.06.2021.  

мешовита 

васпитна 3 

Ивана Станковић 

Марија Козина 

«Шта све можемо направити 

од теста?» 

09.11. – 22.01.2021.  

«Шта се дешава на фарми и ко 

тамо живи?» 

17.02. – 23.04.2021.  

«Како расту биљке?» 31.05. – 20.06.2021.  

мешовита 

васпитна 4 

Олгица Башић Голе 

Маја Костандиновић 

«У свету боја» 02.11. – 17.11.2021.  

«Да ли су сви пингвини 

исти?» 

05.02. – 14.04.2021.  

«Да ли сви полицајци хватају 

лопове?» 

17.05. – 14.06.2021.  

мешовита 

васпитна 5 

Слађана Добријевић 

Милица Иконић 

«Да ли је овај паук опасан?» 12.11. – 20.12.2020.  

«Како се живи у шатору?» 15.03. – 11.06.2021.  

мешовита 

васпитна 6 

Жељка Бођа 

Јелена Бодрожић 

«Лопата» 02.10. – 23.11.2020.  

«Уређење наше собе» 17.02. – 05.03.2021.  

«Бубамара» 24.05. – 18.06.2021.  

средња 

васпитна 1 

Љубица Малетић 

Марина Малечић 

«Шта то балон може?» 02.11. – 14.12.2020. 

«Како можемо да помогнемо 

птицама да презиме?» 

01.02. – 02.04.2021.  

«Хајде да се играмо» 10.05. – 22.06.2021.  

средња 

васпитна 2 

Ранка Божић 

Слађана Вуковић 

«Како настају куће?» 09.11. – 11.12.2020.  

«Ко је добар, а ко зао у 

бајкама?» 

01.03. – 23.04.2021. 

«Од семена до плода» 17.05. – 28.06.2021.  

средња 

васпитна 3 

Љубица 

Радовановић 

Сања Радановић 

«Како се праве колачи?» 02.11. – 14.12.2020. 

«Зашто је добро да имамо 

пса?» 

08.02. – 02.04.2021.  

«Хајде да се играмо» 10.05. – 22.06.2021.  
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средња 

васпитна 4 

Марина Бајић 

Милка Костецки 

„Ко све може да ради у 

ресторану?“ 

26.10. – 18.12.2020. 

 

„Инсекти око нас“ 15.03. – 25.05.2021. 

старија 

васпитна 1 

Гордана Јоргановић 

Ивана Лукић 

  

старија 

васпитна 2 

Даринка Косановић 

Јелена Гојић 

«Како бундева расте на 

дрвету?» 

02.11. – 04.12.2020.  

«Сви смо ми исто различити» 08.02. – 02.04.2021.  

«А којег ти љубимца имаш?» 10.05. – 18.06.2021.  

старија 

васпитна 3 

Мира Јајић 

Љубица Мали 

«Да ли киша пада са Марса?» 02.11.2020. - ? 

«Како се прави и чува 

аутомобил?» 

01.02.2021. - ? 

старија 

васпитна 4 

Бојана Костић 

Милана Ковачевић 

«Како се прави кућа?» 02.11. – 19.02.2021.  

«У води» 13.03. – 07.06.2021.  

мешовита 

монтесори 

Ана Кљајић 

Ивана Калеб -

Мишковић 

«Шта је позориште?» 09.11. – 18.12.2020. 

«Лавови и тигрови» 10.05. – 18.06.2021.  

«Уређење просторних целина 

из перспективе детета» 

12.10. – 06.11.2020.  

«Шта све могу моје руке» 01.02. – 25.04.2021.  

мешовита 

поподневна 

Светлана Девић 

Анка Брдар  

«Где живи Зубић Вила?» 19.10. – 18.01.2021.  

«Како се жирафа храни?»  10.02. – 23.03.2021.  

«По чему се плави кит 

разликује од других китова?» 

12.04. – 07.06.2021.  

 

Сарадња са породицом 

ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ („ОТВОРЕНА ВРАТА“) 

ВАСПИТНА ГРУПА ВАСПИТАЧИ БРОЈ 

ОДРЖАНИХ 

РАЗГОВОРА 

мешовита васпитна 1 Тања Вученовић, Јелена Ђуричић, 

Јелена Тодоровић 

4 

мешовита  васпитна 2 Драгана Миљуш, Наташа Перенчевић 6 

мешовита васпитна 3 Ивана Станковић, Марија Козина ? 

мешовита васпитна 4 Олгица Башић Голе, Маја 

Костандиновић 

1 

мешовита васпитна 5 Слађана Добријевић, Милица Иконић 1 

мешовита васпитна 6 Жељка Бођа, Јелена Бодрожић 2 

средња васпитна 1 Љубица Малетић, Марина Малечић 1 

средња васпитна 2 Ранка Божић, Слађана Вуковић 6 

средња васпитна 3 Љубица Радовановић, Сања 

Радановић 

2 

средња васпитна 4 Марина Бајић, Милка Костецки 3 

старија васпитна 1 Гордана Јоргановић, Ивана Лукић ? 

старија васпитна 2 Даринка Косановић, Јелена Гојић ? 

старија васпитна 3 Мира Јајић, Љубица Мали 2 

старија васпитна 4 Бојана Костић, Милана Ковачевић / 

мешовита монтесори Ана Кљајић, Ивана Калеб -Мишковић 8 

мешовита поподневна Светлана Девић, Анка Брдар  1 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ 
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ТЕМА УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

- Упознавање са условима рада, 

структуром групе, адаптацијом деце; 

- Правила понашања и ритам дана; 

- План рада васпитне групе, уређење 

средине за учење; 

- Упознавање са пројектним 

приступом и основама програма 

„Године узлета“; 

- План сарадње са породицом и 

друштвеном средином, значај 

партнерских односа;  

- Правилник о Протоколу поступања 

у установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање, Тим за 

заштиту од насиља, Програм 

заштите; 

- Текуће информације (превентивне 

мере, осигурање деце, потрошни 

материјал...) 

Девић, Брдар, Калеб-Мишковић, 

Кљајић, Јајић, Мали, Костић, 

Ковачевић, Радановић, Радовановић, 

Божић, Вуковић, Малечић, Малетић, 

Бођа, Бодрожић, Добријевић, 

Иконић, Башић-Голе, 

Костандиновић, Козина, Станковић, 

Миљуш, Перенчевић, Вученовић, 

Ђуричић, Тодоровић, Здравковић, 

Божић Ј., Раштегорац, Зобеница, 

Рољ, Бјелац, Јовић, Мишић 

Септембар, 

октобар 

Истраживање дечијих интересовања 

на тему „Градилиште“ 

Божић, Вуковић Октобар 

Истраживање дечијих интересовања 

на тему „Бајке“ 

Божић, Вуковић Мај  

- Подела дечијих портфолиа 

- Радионица „Односим са собом“ 

- Информације о раду у току 

летњег периода 

Здравковић, Божић, Рољ, Бјелац Јун 

РАДИОНИЦА/ДРУЖЕЊЕ СА ДЕЦОМ И РОДИТЕЉИМА 

ТЕМА УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Дружење поводом краја школске 

године 

Девић, Брдар, Калеб-Мишковић, 

Кљајић, Костић, Ковачевић, Мали, 

Јајић, Миљуш, Перенчевић 

јун 

Прослава пројекта „Шта нама дрво 

значи“ - ликовна радионица  

Миљуш, Перенчевић Јун  

Израда сензорне табле и опремање 

сензорне просторне целине 

Раштегорац, Зобеница  Октобар 

УПОТРЕБА ДИГИТАЛНИХ АЛАТА ЗА КОМУНИКАЦИЈУ И САРАДЊУ СА 

РОДИТЕЉИМА 

ВАСПИТНА ГРУПА ДИГИТАЛНИ 

АЛАТИ 

НАЧИН УПОТРЕБЕ 

 

Све васпитне групе 

 

 

 

Вибер, мејл, падлет Размена информација са 

родитељима, идеја за садржаје 

и ативности са децом код куће 

и у вртићу, слање дечијих 

исказа и цртежа... 

 

2.1.2. ОШ „Душан Јерковић“,  Инђија 

 У простору при ОШ „Душан Јерковић“ у Инђији у радној 2020/21. години 

васпитно-образовни рад је реализован у четири васпитне групе, од тога три целодневне 

и једна полудневна припремна предшколска група. Пројектно планирање је примењено 

у свим васпитним групама.   
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ВАСПИТНА 

ГРУПА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

ВАСПИТАЧА 

ТЕМА ПРОЈЕКТА ДУЖИНА ТРАЈАЊА 

Припремна 

целодневна 

група 1 

Драгана Зинаић 

Јелена Матић 

„Где се налазе пирамиде и 

како су саграђене?“ 

25.01. – 05.03.2021. 

„Да ли је цвеће живо?“ 15.03. – 23.04.2021. 

 

„Инђија – мој град некад и 

сад“ 

10.05. – 18.06.2021. 

Припремна 

целодневна 

група 2 

Наташа 

Лајбеншпергер 

Ана Марковић 

«Како изгледа школа у 

коју идемо?» 

22.10. – 18.12.2020. 

«Да ли облаци ходају?» 08.02. – 29.03.2021. 

«Шта све могу роботи?» 05.04. – 28.05.2021. 

Припремна 

целодневна 

група 3 

Милица Лалић 

Мирјана Шкорић 

„Зашто купујемо нови 

аутомобил?“ 

02.11. – 07.12.2020. 

«На слово на слово» 08.02. – 17.03.2021. 

«Зашто цвеће мирише?» 01.04. – 03.05.2021. 

 

«Спортски живот здравље 

чува» 

10-05. – 04.06.2021. 

Припремна 

полудневна 

група 

Наташа Банић 

Огњановић 

«Свако слово знамо ново» 02.11. – 15.12.2020.  

«Зашто је пас човеков 

најбољи пријатељ?» 

04.02. – 09.03.2021.  

«Како то цвеће расте?» 18.03. – 29.04.2021. 

 

«Како је то бити ђак 

првак?» 

25.05. – 21.06.2021.  

 

Сарадња са породицом 

УЧЕШЋЕ РОДИТЕЉА У ПРОЈЕКТИМА 

ВАСПИТНА ГРУПА ВАСПИТАЧИ НАЧИН УЧЕШЋА  

Припремна – целодневна 1 Зинајић, Матић Израда слагалице, игре 

меморије, прикупљање 

материјала, слање 

предлога, идеја, 

организовање посета, 

израда макета, „Наша 

књига о Инђији“ 

Припремна – целодневна 2 Лајбеншпергер, Марковић Слање презентације 

„Школа некад и сад“, 

доношење слика, 

фотографија, прича, 

„реферата“ о води, ваздуху, 

прављење робота, путујући 

робот свеска 

Припремна – целодневна 3 Лалић, Шкорић Доношење књига, 

часописа, опремање 

просторних целина, 

доношење спортских 

реквизита, прављење 

крпењаче, слање видео 

записа, прича, прављење 
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макета аутомобила, 

слагалица 

Припремна – полудневна Банић-Огњановић Доношење потребног 

материјала за игру и 

опремање просторних 

целина, сарадња путем 

вибер групе, извештач са 

терена  

ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ („ОТВОРЕНА ВРАТА“) 

ВАСПИТНА ГРУПА ВАСПИТАЧИ БРОЈ ОДРЖАНИХ 

РАЗГОВОРА 

Припремна – целодневна 1 Зинајић, Матић 2 

Припремна – целодневна 2 Лајбеншпергер, Марковић 5 

Припремна – целодневна 3 Лалић, Шкорић 2 

Припремна – полудневна Банић-Огњановић 4 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ 

ТЕМА ВРЕМЕ  УЧЕСНИЦИ  

- Програм васпитно-

образовног рада; 

- Правилник о 

Протоколу поступања 

у установи у одговору 

на насиље, 

злостављање и 

занемаривање, Тим за 

заштиту од насиља, 

Програм заштите; 

- Текуће информације 

Септембар Зинаић, Матић, 

Лајбеншпергер, Марковић, 

Лалић, Шкорић, Банић-

Огњановић 

Прослава пројекта „Инђија 

кроз историју и традицију“ 

Јун Зинаић, Матић 

РАДИОНИЦА/ДРУЖЕЊЕ СА ДЕЦОМ И РОДИТЕЉИМА 

ТЕМА ВРЕМЕ  УЧЕСНИЦИ  

/ / / 

УПОТРЕБА ДИГИТАЛНИХ АЛАТА ЗА КОМУНИКАЦИЈУ И САРАДЊУ СА 

РОДИТЕЉИМА 

ВАСПИТНА 

ГРУПА 

ДИГИТАЛНИ АЛАТИ НАЧИН УПОТРЕБЕ  

Све васпитне 

групе 

 

Вибер, мејл, падлет Размена информација са родитељима, идеја 

за садржаје и ативности, слање дечијих 

исказа и цртежа... 

 

2.1.3. ОШ „Петар Кочић“,  Инђија 

 У простору при ОШ „Петар Кочић“ у Инђији у радној 2020/21. години васпитно-

образовни рад је реализован у четири васпитне групе, од тога две целодневне и две 

полудневна припремне предшколске групе. Пројектно планирање је примењено у свим 

васпитним групама.   

ВАСПИТНА 

ГРУПА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

ВАСПИТАЧА 

ТЕМА ПРОЈЕКТА ДУЖИНА ТРАЈАЊА 
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Припремна 

целодневна 

група 1 

Сања Стефановић 

Милица Вукмировић 

„Печурке“ 01.11.2020. – 

19.01.2021. 

„Где су живели витезови?“ 28.01. – 02.03.2021. 

„Како настаје сенка?“ 15.03. – 23. 04.2021. 

Припремна 

целодневна 

група 2 

Снежана Марковић 

Сања Репац 

„Како се гусеница 

претвара у лептира?“ 

02.11. – 11.12.2020. 

„Звезда падалица“ 27.01. – 04.03.2021.  

„Како да спасимо планету 

Земљу?“ 

 

 

„Наша Инђија кроз 

историју и традицију“ 

10.05. – 21.06.2021.  

Припремна 

полудневна 

група 1 

Ивана Рончевић „Од луталице до љубимца“ 01.02. – 01.03.2021. 

„Са четкицом у руци о 

Ускрсу и веронауци“ 

06.04. – 29.04.2021. 

„Наша Инђија кроз 

историју и традицију“ 

10.05. – 17.06.2021. 

Припремна 

полудневна 

група 2 

Смиљка Тадић „Ракета“ 01.02. – 05.03.2021. 

„Весело слово“ 06.04. – 29.04.2021.  

„Наша Инђија кроз 

историју и традицију“ 

10.05. – 11.06.2021.  

 

Сарадња са породицом 

УЧЕШЋЕ РОДИТЕЉА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА  

ВАСПИТНА 

ГРУПА 

ВАСПИТАЧИ ТЕМА ПРОЈЕКТА НАЧИН УЧЕШЋА РОДИТЕЉА  

Припремна – 

полудневна  

Ивана Рончевић „Од луталице до 

љубимца“ 
- Набавка материјала 

- Израда кућица за псе 

(родитељ-дете) 

- Извештај са терена – слање 

видео материјала и 

фотографија 

Припремна – 

полудневна 

Ивана Рончевић „Са четкицом у 

руци о Ускрсу и 

веронауци“ 

- Набавка потребног 

материјала 

- Слање видео материјала 

- Предлагање садржаја  

Припремна – 

полудневна 

Ивана Рончевић „Наша Инђија кроз 

историју и 

традицију“ 

- Доношење фотографија 

- Гост у групи – родитељ 

ромске националности 

- Извештај са терена (родитељ-

дете) 

Припремна – 

полудневна 

Смиљка Тадић „Ракета“ - Доношење фотографија, 

текстова, материјала 

- Израда ракете од картона 

(родитељ-дете) 

- Писање прича на тему „Ја у 

ракети“ (родитељ-дете) 

Припремна – 

полудневна 

Смиљка Тадић „Весело слово“ - Доношење потребног 

материјала  

Припремна – 

полудневна 

Смиљка Тадић „Наша Инђија кроз 

историју и 

традицију“ 

- Доношење фотографија, 

текстова, старих предмета 
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- Извештај са терена (родитељ 

– дете) 

Припремна – 

целодневна 

Сања 

Стефановић, 

Милица 

Вукмировић 

„Печурке“ - Доношење фотографија и 

текстова 

- Прављење продуката са 

децом  

Припремна – 

целодневна 

Сања 

Стефановић, 

Милица 

Вукмировић 

„Где су живели 

витезови?“ 
- Израда костима 

- Израда краљевске столице – 

трона 

- Опремање просторних 

целина  

- Писање приче са дететом  

Припремна – 

целодневна 

Сања 

Стефановић, 

Милица 

Вукмировић 

„Како настаје 

сенка?“ 
- Истраживање са дететом 

како настаје сенка 

- Израда лутки за позориште 

сенки  

Припремна – 

целодневна 

Сања 

Стефановић, 

Милица 

Вукмировић 

„Наша Инђија кроз 

историју и 

традицију“ 

- Писање есеја (родитељ- дете) 

- Доношење фотографија, 

текстова, старих предмета 

Припремна - 

целодневна 

Снежана 

Марковић, Сања 

Репац  

„Како се гусеница 

претвара у 

лептира?“ 

- Прављење гусеница са децом 

од различитог материјала, 

- Доношење разног материјала, 

- Доношење живих гусеница 

Припремна - 

целодневна 

Снежана 

Марковић, Сања 

Репац  

„Звезда падалица“ - Доношење макета Сунчевог 

система, 

- Доношење књига, 

фотографија, ракета, планета 

од кашираних балона  

- Извештај са терена – посета 

планетаријуму 

- Писање приче са дететом  

Припремна - 

целодневна 

Снежана 

Марковић, Сања 

Репац  

„Како да спасимо 

планету Земљу?“ 
- Учешће у акцији „Сат за 

нашу планету“ 

- Прављење играчака од 

рециклираног материјала  

- Сарадња путем мејла и 

вибера 

Припремна - 

целодневна 

Снежана 

Марковић, Сања 

Репац  

„Наша Инђија кроз 

историју и 

традицију“ 

- Доношење старих 

фотографија, предмета 

- Писање приче о Инђији 

ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ („ОТВОРЕНА ВРАТА“) 

ВАСПИТНА ГРУПА ВАСПИТАЧИ БРОЈ ОДРЖАНИХ 

РАЗГОВОРА 

Припремна – полудневна Ивана Рончевић ? 

Припремна – полудневна Смиљка Тадић 2 

Припремна – целодневна Стефановић, Вукмировић 7 

Припремна – целодневна Марковић, Репац 3 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ 

ТЕМА ВРЕМЕ  УЧЕСНИЦИ  

? 22.06.2021. Ивана Рончевић 

Општи родитељски састанак 28.09.2020. Смиљка Тадић 

Упознавање са програмом 

ВОР-а 

28.09.2020. Стефановић, Вукмировић 
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Упознавање са програмом 

ВОР-а, правила комуникације 

у вибер групи, Посебни 

протокол о заштити деце од 

насиља 

24.09.2020. Марковић, Репац  

РАДИОНИЦА/ДРУЖЕЊЕ СА ДЕЦОМ И РОДИТЕЉИМА 

ТЕМА ВРЕМЕ  УЧЕСНИЦИ  

„Завршна приредба“ 18.06.2021. Ивана Рончевић 

УПОТРЕБА ДИГИТАЛНИХ АЛАТА ЗА КОМУНИКАЦИЈУ И САРАДЊУ СА 

РОДИТЕЉИМА 

ВАСПИТНА 

ГРУПА 

ВАСПИТАЧИ ДИГИТАЛНИ АЛАТИ НАЧИН УПОТРЕБЕ  

Припремна – 

полудневна  

Ивана Рончевић Гугл учионица, вибер, 

зум, видео материјал   

Рад са децом „на даљину“, 

сарадња са родитељима  

Припремна – 

полудневна 

Смиљка Тадић Гугл учионица, вибер, 

падлет, видео 

материјал 

Рад са децом „на даљину“, 

сарадња са родитељима 

Припремна – 

целодневна  

Стефановић, 

Вукмировић  

Вибер, сајт васпитне 

групе, лино, стори 

џампер, пауер поинт , 

видео материјал 

Рад са децом „на даљину“, 

сарадња са родитељима 

Припремна – 

целодневна  

Марковић, 

Репац  

Вибер, пауер поинт, 

стори џампер, видео 

материјал 

Рад са децом „на даљину“, 

сарадња са родитељима 

 

2.1.4. ОШ „Јован Поповић“,  Инђија 

 У простору при ОШ „Јован Поповић“ у Инђији у радној 2020/21. години васпитно-

образовни рад је реализован у две целодневне припремне групе. Обе групе су у току 

године реализовале пројекте са децом.  

ВАСПИТНА 

ГРУПА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

ВАСПИТАЧА 

ТЕМА ПРОЈЕКТА ДУЖИНА ТРАЈАЊА 

Припремна 

целодневна 

група 1 

Бранкица Петковић 

Наташа Ћућуз 

„У парку“ 22.10. – 18.11.2020. 

„Дивље животиње“ 23.11. – 18.12.2020. 

„Свемирска авантура“ 21.01. – 07.04.2021. 

„Све око мене живи, дише, 

цвета, мирише“ 

12.04. – 21.06.2021.  

Припремна 

целодневна 

група 2 

Данијела Жугић – 

Ђурић 

Радмила Вујчић 

„Шта је испод воде?“ 01.02. – 16-04.2021.  

„Наша Инђија кроз 

историју и традицију“ 

 

10.05. – 22.06.2021.  

 

 

Сарадња са породицом 

УЧЕШЋЕ РОДИТЕЉА У ПРОЈЕКТИМА 

ВАСПИТНА 

ГРУПА 

ВАСПИТАЧИ НАЧИН УЧЕШЋА 
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Припремна 

целодневна 

група 1 

Бранкица Петковић 

Наташа Ћућуз 

Слање енциклопедија, предлога за приче, песмице, 

игре, размена фотографија и утисака путем вибер 

групе 

Припремна 

целодневна 

група 2 

Данијела Жугић – 

Ђурић 

Радмила Вујчић 

Слање потребног материјала за игру и учење деце, 

слање предлога игара и садржаја, учешће у 

опремању средине за учење, слање текстова, 

брошура, фотографија, књига, израдаса децом 

макета инђијских грађевина 

ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ („ОТВОРЕНА ВРАТА“) 

ВАСПИТНА ГРУПА ВАСПИТАЧИ БРОЈ ОДРЖАНИХ 

РАЗГОВОРА 

Припремна – целодневна Петковић, Ћућуз 1 

Припремна – целодневна Жугић – Ђурић, Вујчић 25 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ 

ТЕМА ВРЕМЕ  УЧЕСНИЦИ  

Упознавање са програмом 

ВОР-а, Посебним 

протоколом о заштити деце 

од насиља, правилима 

понашања, епидемиолошким 

мерама 

септембар Петковић, Ћућуз, Жугић-

Ђурић, Вујчић 

РАДИОНИЦА/ДРУЖЕЊЕ СА ДЕЦОМ И РОДИТЕЉИМА 

ТЕМА ВРЕМЕ  УЧЕСНИЦИ  

Дружење поводом завршетка 

школске године  

17.06.2021. Деца, родитељи, васпитачи 

Б. Петковић и Н. Ћућуз, Д. 

Жугић-Ђурић и Р. Вујчић 

„Потрага за благом у парку 

школе“ 

16.06.2021.  Деца, родитељи и васпитачи 

Д. Жугић-Ђурић и Р. Вујчић 

УПОТРЕБА ДИГИТАЛНИХ АЛАТА ЗА КОМУНИКАЦИЈУ И САРАДЊУ СА 

РОДИТЕЉИМА 

ВАСПИТНА 

ГРУПА 

ВАСПИТАЧИ ДИГИТАЛНИ АЛАТИ НАЧИН УПОТРЕБЕ  

Припремна – 

целодневна 

Петовић, Ћућуз Вибер, лино Рад са децом „на даљину“, 

сарадња са родитељима  

Припремна – 

целодневна 

Жугић – Ђурић, 

Вујчић 

И – твининг 

платформа, вибер, сајт 

васпитне групе, лино, 

падлет, зум 

Рад са децом „на даљину“, 

сарадња са родитељима, 

учешће у међународним он-

лајн пројектима  

 

2.1.5. Објекат „Невен“, Инђија 

 У објекту “Невен“ у Инђији васпитно-образовни рад у радној 2020/21 години  је 

раелизован у шест  васпитних група и то у две јаслене групе- средње и старији узраст, и 

у четири васпитне групе узраста деце од 3 до 5.5 година. 

 Пројектно планирање није реализовано  у две јаслене групе , а у две  ВГ узраста 

деце од 3-5,5 година је реализовано по три пројекта, у средњој групи четири пројекта и у 

једној старијој групи је реализовано два пројекта.            

                                                               
ОБЈЕКАТ-

ГРУПА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

ВАСПИТАЧА 

ТЕМА ПРОЈЕКТА ДУЖИНА ТРАЈАЊА 
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„Невен“ 

Мешовита 

група 

Сурла-Ангелов 1.„ Како лутки 

направити кревет“                                    

2.»Како време тече» 

3.»Шта је лептир» 

1.16.10.2020.-није 

завршен 

2.од 01.02.-23.03.2021. 

3. 25 05.-11.06.2021 

„Невен“ 

Мешовита 

група 

Никић-Весић 1.„ Шта би било кад би 

било,не би било“                                    

2.»Лутка Маја прича 

приче» 

3.»Где је отишао Паук» 

1.19.10.2020.-16.11.2021. 

2.од 22.02.-23.04.2021. 

3.  .05.-18.06.2021 

„Невен“ 

Средња група 

Печиљ-Вивод 1.„ Чије је ово јаје“                                    

2.»Срећно дрво» 

3.»Где је отишао Паук» 

4.»Озелени своју 

будућност,обоји своје 

образовање»e- преко 

Twinning платворме 

1.06.11.2020.-12.02.2021. 

2.од 22.02.-23.04.2021. 

3. 15..01.-12606.2021 

4. 01.02.-26.06.2021. 

„Невен“ Старија 

група 

Мрвић-Зубац 1.„ Чаробна гума“                                    

2.»Пут путујемо» 

1.10.10.2020.-10.11.2021. 

2.од 01.02.-21.06.2021. 

  

Сарадња са породицом 

УЧЕШЋЕ РОДИТЕЉА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА  

ВАСПИТНА 

ГРУПА 

ВАСПИТАЧИ ТЕМА ПРОЈЕКТА НАЧИН УЧЕШЋА РОДИТЕЉА  

Мешовита Сурла-

Ангелов 

1.„ Како лутки 

направити кревет“                                    

2.»Како време тече» 

3.»Шта је лептир» 

 

-Пројекат путује кући путем вибер 

групе                                       

- Родитељи су узели учешће у опремању 

просторних целина-лузке 

зевалице,гињол лутке,лутке од чарапе 

Мешовита Никић-Весић 1.„ Шта би било кад 

би било,не би било“                                    

2.»Лутка Маја прича 

приче» 

3.»Где је отишао 

Паук» 

-Пројекат путује кући                                       

- Родитељи су узели учешће у опремању 

просторних целина-књиге,истраживали 

са децом, израђивали лептира са децом, 

Средња  Печиљ-Вивод 1.„ Чије је ово јаје“                                    

2.»Срећно дрво» 

3.»Где је отишао 

Паук» 

4.»Озелени своју 

будућност,обоји 

своје образовање»e- 

преко Twinning 

платворме 

-Пројекат путује кући                                       

- Родитељи су узели учешће у опремању 

просторних целина-истраживали и 

припремали материјале ,очигледна 

средсзва,струшну литературу,садницу 

дрвета,израда породичног стабла, 

саксије,гајбице,алатке,семенке,расаду  

Родитељи су припремали компоста код 

куће,доносили рециклажни 

материјал,,учествовали у разним онлајн 

анкетама,зоом дружењима, обележавали 

Дан књиге,Дан шетњи,Дан планете 

земље... 

Старија Мрвић-Зубац 1.„ Чаробна гума“                                    

2.»Пут путујемо» 

 

-Путујућа књига                                       - 

Родитељи су узели учешће у опремању 

просторних целина, 

ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ („ОТВОРЕНА ВРАТА“) 
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ВАСПИТНА ГРУПА ВАСПИТАЧИ БРОЈ ОДРЖАНИХ РАЗГОВОРА 

Средња  Печиљ-Вивод 7 разговора 

Мешовита Сурла-Ангелов 7 разговора 

Мешовита Никић-Весић 3 разговора 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ 

ТЕМА ВРЕМЕ  УЧЕСНИЦИ  

1.Информације о почетку 

радне године, Протокол о 

раду за време пандемије - 

мере хигијене и превентиве , 

 

01.09.2020. Маловразић-Боровица 

1.Информације о почетку 

радне године, Протокол о 

раду за време пандемије - 

мере хигијене и превентиве , 

2.Транзиција деце из јаслица 

у вртићке групе,рад објекта у 

летњем 

периоду,радионица“Да ли 

смо испунили ваша 

очекивања“ 

01.09.2020 

 

 

 

 

17.06.2021. 

Турчиновић-Филиповић 

1.Информације о почетку 

радне године, Протокол о 

раду за време пандемије - 

мере хигијене и превентиве , 

2. Упознавање родитеља са 

правилником о протоколу 

поступања у установи у 

одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање, 

Упознавање са новим 

режимом рада објеката-

померање оброка и 

поподневног одмора 

31.08.2020.онлајн путем 

вибер групе 

 

01.10.2020 

Сурла-Ангелов 

1.Информације о почетку 

радне године, Протокол о 

раду за време пандемије - 

мере хигијене и превентиве , 

 

31.08.2020.онлајн путем 

вибер групе 

 

 

Никић-Весић 

1.Информације о почетку 

радне године, Протокол о 

раду за време пандемије - 

мере хигијене и превентиве , 

2.Упознавање родитеља са 

правилником о протоколу 

поступања у установи у 

одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање, 

Упознавање са новим 

режимом рада објеката-

померање оброка и 

поподневног одмора, 

31.08.2020.онлајн путем 

вибер групе 

 

 

 

 

17.09.2020. у дворишту 

објекта 

Печиљ-Вивод 

1.Информације о почетку 

радне године, Протокол о 

31.08.2020.онлајн путем 

вибер групе 

Мрвић-Зубац 
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раду за време пандемије - 

мере хигијене и превентиве  

 

 

РАДИОНИЦА/ДРУЖЕЊЕ СА ДЕЦОМ И РОДИТЕЉИМА 

ТЕМА ВРЕМЕ  УЧЕСНИЦИ  

Прослава пројекта „Срећно 

дрво“ 

Крај јуна Печиљ-Вивод,родитељи,деца, 

Дан породице-спортско 

дружење у дворишту 

13.05.2021. Сурла-Ангелов 

УПОТРЕБА ДИГИТАЛНИХ АЛАТА ЗА КОМУНИКАЦИЈУ И САРАДЊУ СА РОДИТЕЉИМА  

ВАСПИТНА 

ГРУПА 

ВАСПИТАЧИ ДИГИТАЛНИ 

АЛАТИ 

НАЧИН УПОТРЕБЕ  

Средња Печиљ-Вивод Фб-страница, 

падлет,гоогл 

упитници, 

За потребе два међународна 

пројекта,дечији радови. 

Мешовита Никић-Весић падлет За постављање пројектне теме и 

дечијих радова 

Мешовита Сурла-Ангелов Кратки видео 

записи 

Активности са децом 

 

2.1.6. Објекат „Маслачак“, Бешка 

 У објекту“Маслачак“ у Бешки васпитно-образовни рад у радној 2020/21 години је 

раелизован у шест  васпитних група и то у две јаслене групе- средње и старији узраст, и у четири 

васпитне групе узраста деце од 3 до 5.5 година.                                                                                

Пројектно планирање је реализовано у свим Вг- у две јаслене групе по два пројекта, у две ВГ 

реализовано по два пројекта и у две ВГ по три пројекта.  

 

ОБЈЕКАТ-

ГРУПА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

ВАСПИТАЧА 

ТЕМА ПРОЈЕКАТА ДУЖИНА ТРАЈАЊА 

„Маслачак“                  

средња јаслена 

група        

Баталов- -Баквић 1.„Шта то производи звук 

који нас умирује и 

инспирише“                                            

2.„Како је леп овај цвет 

1. Од 26.10.2020. до 

19.03.2021.                          

2.Од 06.04.-

14.06.2021.                                                        

„Маслачак“           

старија јаслена 

група     

Зеленика-Механџић 1.„ Где идемо кад смо 

болесни“                                    

2.»Моја породица». 

1.од 26.10.2020.-

23.06.2021. 

2.од 10.03.-

23.06.2021. 

„Маслачак“   

мешовита          

Војновић-Марјанов 1.„Зашто желим фармер 

бити“                                    

2.»Истражујемо и осећамо  

боје» 

3.»Како расту биљке». 

1.од 26.10.2020.-

11.02.2021. 

2.од 01.03.-

29.04.2021. 

3. од 10.05.-

15.06.2021 

„Маслачак“   

Мешовита ВГ          

Катић-Тутек 1.„ Како настаје звук“                                    

2.»Како од гусенице може 

да постане лептир» 

1.од 22.10.2020.-

19.02.2021. 

2.од22.03.-22.06.2021. 

„Маслачак“  

Средња ВГ           

Божић-Ковачевић  1.„ Играчка“                                    

2.»Језик» 

3.»Цвеће». 

1.од 28.10.2020.-

02.02.2021. 

2.од 17.02.-

02.04.2021. 

3. 26.04.-15.06.2021. 

„Маслачак“  

Старија ВГ           

Механџић-Бижић 1.„ Конобар кува доручак“                                    

2.»Дрво» 

1.од 26.10.2020.-

11.12.2021. 
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 2.од27.02.-

18.0462021. 

 

Сарадња са породицом 

 
УЧЕШЋЕ РОДИТЕЉА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА  

 

ВАСПИТНА 

ГРУПА 

ВАСПИТАЧИ ТЕМА 

ПРОЈЕКТА 

НАЧИН УЧЕШЋА РОДИТЕЉА  

средња 

јаслена 

Баталов- 

Баквић 

1.„Шта то 

производи звук 

који нас 

умирује и 

инспирише“                                            

2.„Како је леп 

овај цвет 

Родитељи су узели учешће у опремању 

просторних целина                                                   

-израда музичког стола,израда звечки,                                                      

-доношење разног цвећа,саксија.. 

Старија 

јаслена 

Зеленика-

Механџић 

1.„ Где идемо 

кад смо 

болесни“                                    

2.»Моја 

породица». 

Родитељи су узели учешће у опремању 

просторних целина                                                          

-израда од стиропора фигуре доктора и 

медицинске сестре,доношење стетоскопа, 

марама,посуда...                                                               

-доношење фотографија породице,израда 

породице од стиропора, 

Прослава пројекта „Моја породица“ са 

родитељима – спајамо слагалицу од 

породичних фотографија, чланови 

породице отискују прсте руке на 

папиру,повезивање  чланова породице,  

породично фотографисање у украшеном 

обручу 

Мешовита Војновић-

Марјанов 

1.„Зашто желим 

фармер бити“                                    

2.»Истражујемо 

и осећамо  

боје» 

3.»Како расту 

биљке». 

-Пројекат путује кући                                       

- Родитељи су узели учешће у опремању 

просторних целина                                                          

–доношење природних материјала- 

сламе,зрневље,разне врсте семења, 

цвећа,саксија...  

-Посета фарми код друга 

 

Мешовита Катић-Тутек 1.„ Како настаје 

звук“                                    

2.»Како од 

гусенице може 

да постане 

лептир» 

 

-Пројекат путује кући                                       

- Родитељи су узели учешће у опремању 

просторних целина за звук и покрет–

доносили су разне музичке 

инструменте,грамофонске 

плоче,грамофон,микрофоне,металфон...   

. лептир од стиропора,лупе,природни 

материјал,мрежице за хватање лептира.. 

Прослава другог пројекта са родитељима., 

шта смо све сазнали и научили током 

нашег пројекта..                     

Средња  Божић-

Ковачевић 

1.„ Играчка“                                    

2.»Језик» 

3.»Цвеће». 

-Пројекат путује кући                                       

- Путем винер групе , родитељима смо 

прослеђивали активности које реализујемо 

и предлозима за реализацију активности у 

кућним условима.Такође смо 
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прослеђивали индивидуалне задатке за рад 

од куће, индивидуални рад у свескама –

графомторичке  вежбе,различите игре 

правилног дисања... 

Старија Механџић-

Бижић 

1.„ Конобар 

кува доручак“                                    

2.»Дрво» 

 

-Пројекат путује кући                                       

- Родитељи су узели учешће у опремању 

просторних целина- доношење реалних 

предмета из домаћинства, шишарке, 

плошке, пиљевину,пањиће...                                                                                       

Организовали смо прославу другог 

пројекта у облиђњем парку, где су деца 

заједно са родитељима извршавали разне 

задатке-препознавање 

дрвећа,плодова,листова,сакупљала 

плодове у природи..Затим су деца 

одиграла неколико кореографија и песама 

која су научила у овом пројекту. 

ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ („ОТВОРЕНА ВРАТА“) 

ВАСПИТНА ГРУПА ВАСПИТАЧИ БРОЈ ОДРЖАНИХ РАЗГОВОРА 

Мешовита Катић-Тутек  два 

Средња  Божић-Ковачевић један 

Старија Механџић-Бижић шест 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ 

ТЕМА ВРЕМЕ  УЧЕСНИЦИ  

1.Програм рада у јаслицама, План адаптације,  

2. Упознавање родитеља са правилником о 

протоколу поступања у установи у одговору 

на насиље, злостављање и занемаривање,                             

Протокол о раду за време пандемије - мере 

хигијене и превентиве , Упознавање са новим 

режимом рада објеката-померање оброка и 

поподневног одмора.  

01.09.2020. 

 

01.10.2020. 

Баталов  Александра-

Баквић Јасмина 

1.Програм рада у јаслицама, План адаптације, 

Дечији портфолио, Дан отворених врата... 

2. Упознавање родитеља са правилником о 

протоколу поступања у установи у одговору 

на насиље, злостављање и занемаривање,                             

Протокол о раду за време пандемије - мере 

хигијене и превентиве , Упознавање са новим 

режимом рада објеката-померање оброка и 

поподневног одмора.  

01.09.2020. 

 

 

 

30..09.2020. 

Зеленика 

Данијела,Механџић 

Љиљана,родитељи 

1.Информације о почетку радне године, 

Протокол о раду за време пандемије - мере 

хигијене и превентиве , 

2. Упознавање родитеља са правилником о 

протоколу поступања у установи у одговору 

на насиље, злостављање и занемаривање, 

Упознавање са новим режимом рада 

објеката-померање оброка и поподневног 

одмора 

31.08.2020.онлајн 

путем вибер 

групе 

 

01.10.2020 

Војновић-Марјанов 

1.Адаптација деце,режим  дана у 

вртићу,структура групе, болести деце 

 2. Упознавање родитеља са правилником о 

протоколу поступања у установи у одговору 

02.09.2020. 

 

29.09.2020. 

Катић-Тутек,родитељи 

новоуписане деце, 

-Сви родитељи 
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на насиље, злостављање и занемаривање, 

Упознавање са новим режимом рада 

објеката-померање оброка и поподневног 

одмора,Посматрање и напредовање деце 

1.Информације о почетку радне године, 

Протокол о раду за време пандемије - мере 

хигијене и превентиве , 

2. Упознавање родитеља са правилником о 

протоколу поступања у установи у одговору 

на насиље, злостављање и занемаривање, 

Упознавање са новим режимом рада 

објеката-померање оброка и поподневног 

одмора,Обележавање дечије недеље,Дечија 

интересовања, 

31.08.2020.онлајн 

путем вибер 

групе 

30..09.2020. 

Божић-Ковачевић 

1. Информације о почетку радне године, 

Протокол о раду за време пандемије - мере 

хигијене и превентиве , 

2. Упознавање родитеља са правилником о 

протоколу поступања у установи у одговору 

на насиље, злостављање и занемаривање, 

Упознавање са новим режимом рада 

објеката-померање оброка и поподневног 

одмора,Обележавање дечије недеље, 

31.08.2020.онлајн 

путем вибер 

групе 

29.09.2020. 

Механџић-Бижић 

РАДИОНИЦА/ДРУЖЕЊЕ СА ДЕЦОМ И РОДИТЕЉИМА 

ТЕМА ВРЕМЕ  УЧЕСНИЦИ  

„Доносим са собом“ 02.09.2020. Баталов-Баквић,Родитељи, 

Еколошке радионице 

“Кућица за птице“ 

Април 2021. На нивоу објекта родитељи и 

васпитачи 

 Постављање кућица за птице у 

дворишту и  на тераси објекта 

Ликовна радионица „Моја 

породица“ 

13.05.2021. На нивоу објекта,све васпитне 

групе,деца,родитељи,васпитачи 

УПОТРЕБА ДИГИТАЛНИХ АЛАТА ЗА КОМУНИКАЦИЈУ И САРАДЊУ СА 

РОДИТЕЉИМА  

ВАСПИТНА 

ГРУПА 

ВАСПИТАЧИ ДИГИТАЛНИ 

АЛАТИ 

НАЧИН УПОТРЕБЕ  

Све васпитне 

групе 

На нивоу објекта –

сви васпитачи 

Падлет на нивоу 

објекта 

Обележавање Дана породице- 

дечији цртежи породице и 

дечији исказиискази 

Старија Механџић-Бижић Падлет,story 

jumper, QR-code, 

Фотографије деце у току 

реализације пројекта 

Мешовита Катић-Тутек Падлет,story 

jumper,  

Обележавање дечије недеље -

Фотографије деце у току 

реализације пројекта 

За прославу пројекта на QR 

codu фотографије и видео 

записе  

Средња  Божић-Ковачевић Падлет,story 

jumper, QR-code, 

Обележавање дечије недеље -

Фотографије деце у току 

реализације пројекта 

За прославу пројекта на QR 

codu фотографије и видео 

записе 
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 За новоуписану  децу јасленог узраста, 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  јасленим групама у првом  полугодишту је одржано по два групна родитељска 

састанка (први-01.09, други-крајем септембра) и  радионица „Доносим са собом“ у млађој 

јаслено јгрупи. 

У васпитним групама деце од 3 до 5 година, одржана су два родитељска састанка, 

први 01.09.2020. и то онлајн путем заједничке вибер групе због постојеће епидемиолошке 

ситуације. Родитељи су добили битне информације које су се односиле на почетак 

школске године. Други родитељски састанак је одржан крајем септембра, а неке од тема 

су биле: Упознавање родитеља са правилником о протоколу поступања у установи у 

одговору на насиље,злостављање и занемаривање, Протокол о раду за време пандемије, 

Упознавање са новим режимом рада објеката-померање оброка и поподневногодмора.  

 У једној васпитној групе је организована прослава пројекта са родитељима  у 

оближњем парку. На нивоу објекта, родитељи и васпитачи, организоване су еколошке 

радионице “Кућица за птице“, постављање кућица за птице у дворишту и  на тераси 

објекта, ликовна радионица деце и родитеља на ниво објекта у оквиру „Светског дана 

породице“ на тему „Моја породица“ . 

                                                                                                                         

 2.1.7. ОШ “Браћа Груловић“, Бешка 

ОБЈЕКАТ-

ГРУПА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

ВАСПИТАЧА 

ТЕМА ПРОЈЕКТА ДУЖИНА ТРАЈАЊА 

ОШ „Браћа 

Груловић“ 

ПП група 

Тодорчевић-

Ђорђијевић 

1.„ Дечије 

традиционалне игре“                                     

2.»Космос» 

3»Наша Инђијакроз 

историју и традицију» 

 

1.26.10.2020.-05.03.2021. 

2.од априла до маја 

.2021. 

3. .03.05.-18.06.2021 

ОШ „Браћа 

Груловић“ 

ПП група 

Станисављевић 

Дуња 

1.„ Дечије 

традиционалне игре“                                    

2.»Како су настале куће» 

3.»Наша Инђијакроз 

историју и традицију» 

 

1.26.10.2020.-05.03.2021. 

 

2.од 22.03.-28.04.2021. 

3.  .03.05.-18.06.2021 

 

Сарадња са породицом 

УЧЕШЋЕ РОДИТЕЉА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА  

ВАСПИТНА 

ГРУПА 

ВАСПИТАЧИ ТЕМА ПРОЈЕКТА НАЧИН УЧЕШЋА 

РОДИТЕЉА  

ОШ „Браћа 

Груловић“ 

ПП група 

Тодорчевић-

Ђорђијевић 

1.„ Дечије 

традиционалне игре“                                     

2.»Космос» 

3»Наша Бешка кроз 

историју и 

традицију» 

 

-Пројекат путује кући                                       

- Родитељи су узели учешће у 

опремању просторних целина, 

доношење фотографије и књиге 

о старој Бешки, 

ОШ „Браћа 

Груловић“ 

ПП група 

Станисављевић 

Дуња 

1.„ Дечије 

традиционалне игре“                                    

-Пројекат путује кући                                       

- Родитељи су узели учешће у 

опремању просторних целина, 
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2.»Како су настале 

куће» 

3.»Наша Бешка кроз 

историју и традицију 

доношење фотографије и књиге 

о старој Бешки,давали потребне 

информације,сазнања лична 

искуства,учествовали су у 

изради одређених предмета и у 

активностима. 

ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ („ОТВОРЕНА ВРАТА“) 

ВАСПИТНА ГРУПА ВАСПИТАЧИ БРОЈ ОДРЖАНИХ 

РАЗГОВОРА 

ОШ „Браћа Груловић“ 

ПП група 

Тодорчевић-

Ђорђијевић 

/ 

ОШ „Браћа Груловић“ 

ПП група 

Станисављевић 

Дуња 

/ 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ 

ТЕМА ВРЕМЕ  УЧЕСНИЦИ  

1.Информације о почетку радне године, 

Протокол о раду за време пандемије - мере 

хигијене и превентиве , 

2. Упознавање родитеља са правилником о 

протоколу поступања у установи у одговору 

на насиље, злостављање и занемаривање, 

Упознавање са новим режимом рада 

објеката-померање оброка           3.Договор о 

радионицама са родитељима, обавештавање о 

предстојећем пројекту- Наша Бешка кроз 

историју и традицију,Запажања о 

деци,напредовању. 

01.09.2020. 

 

 

25.09.2020. 

 

 

 

 

 

26.04.2021. 

Тодорчевић-Ђорђијевић 

1.Информације о почетку радне године, 

Протокол о раду за време пандемије - мере 

хигијене и превентиве , 

2. Упознавање родитеља са правилником о 

протоколу поступања у установи у одговору 

на насиље, злостављање и занемаривање, 

Упознавање са новим режимом рада 

објеката-померање оброка           3.Договор о 

радионицама са родитељима, обавештавање о 

предстојећем пројекту- Наша Бешка кроз 

историју и традицију,Запажања о 

деци,напредовању. 

01.09.2020. 

 

 

26.09.2020. 

 

 

 

 

 

27.04.2021. 

Станисављевић Дуња 

РАДИОНИЦА/ДРУЖЕЊЕ СА ДЕЦОМ И РОДИТЕЉИМА 

ТЕМА ВРЕМЕ  УЧЕСНИЦИ  

Пролећна ускршња радионица 26.04.2021. Тодорчевић-Ђорђијевић 

Станисављевић Дуња 

Ускршњи базар у дворишту 28.04.2021. Тодорчевић-Ђорђијевић 

Станисављевић Дуња 

Дан породице-вежбамо са татама на 

игралишту 

13.05.2021. Тодорчевић-Ђорђијевић 

Станисављевић Дуња 

УПОТРЕБА ДИГИТАЛНИХ АЛАТА ЗА КОМУНИКАЦИЈУ И САРАДЊУ СА 

РОДИТЕЉИМА  

ВАСПИТНА 

ГРУПА 

ВАСПИТАЧИ ДИГИТАЛНИ 

АЛАТИ 

НАЧИН УПОТРЕБЕ  

ОШ „Браћа 

Груловић“ 

ПП група 

Тодорчевић-Ђорђијевић Падлет,story 

jumper, 

Обележавање дечије 

недеље и Дана планете 
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земље -Фотографије деце у 

току реализације пројекта 

 

ОШ „Браћа 

Груловић“ 

ПП група 

Станисављевић Дуња Падлет,story 

jumper, 

Обележавање дечије 

недеље и Дана планете 

земље -Фотографије деце у 

току реализације пројекта 

 

 

2.1.8. Објекат „Пчелица“, Нови Сланкамен 

 У објекту “Пчелица“ у Новом Сланкамену васпитно-образовни рад у радној 2020/21 

години  је раелизован у три  васпитне групе и то у две мешовите групе- и у једној припремној 

васпитној групи..      

ОБЈЕКАТ-

ГРУПА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

ВАСПИТАЧА 

ТЕМА ПРОЈЕКТА ДУЖИНА ТРАЈАЊА 

Мешовита 

група 

Ковач-Дуброја 1.„ Шта све може лопта“                                    

2.»Како живи крава» 

3.»Животиње далеких 

крајева» 

1.26.10.2020.-04.12.2020. 

2.од 25.01.-19.03.2021. 

3. 29 03.-18.06.2021 

Мешовита 

група 

Пујин-Першић 1.„ Где то јабуке путују 

и шта се све од јабуке 

прави“                                    

2.»Како живе кућни 

љубимци» 

3.»Како долази пролеће» 

1.26.10.2020.-03.12.2021. 

2.од 01.02.-12.03.2021. 

3. 18 .03.-17.06.2021 

 ПП  група Татић Бранислава 1.„ За чега нам све 

служи кукуруз“                                    

2.»Мали истраживачи у 

свемиру» 

3.»Предшколци у 

саобраћају» 

4.»Наша Инђија кроз 

историју и традицију 

1.19.10.2020.-25.01.2021. 

2.од 01.02.-22.03.2021. 

3.29..03.-14.05.2021 

4.17.05.-14.06.2021 

 

Сарадња са породицом 

УЧЕШЋЕ РОДИТЕЉА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА  

ВАСПИТН

А ГРУПА 

ВАСПИТАЧ

И 

ТЕМА 

ПРОЈЕКТА 

НАЧИН УЧЕШЋА РОДИТЕЉА  

Мешовита 

група 

Ковач-

Дуброја 

1.„ Шта све 

може лопта“                                    

2.»Како живи 

крава» 

3.»Животиње 

далеких 

крајева» 

 

-Пројекат путује кући   

 1.Родитељи су узели учешће у доношењу 

материјала за рад-разне лопте 

(велике,мале,гумене,пластичне,дрвене,лопт

е које се склапају из делова,правили смо 

крпењачу.Тата нам је био  гост –

жонглирање лоптицама  

2.Родитељи су нам доносили материјал за 

потребе рада- велику плишану 

краву,књигњ,сликовнице... Били смо гости 

код родитеља на фарми крава  
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3.Доносили су нам разне књиге о дивљим 

животињама,моделе-играчке дивљих 

животиња.Замолили смо их да нам поставе 

питања за која мисле да ће занимати 

њихову децу.                                   

Мешовита 

група 

Пујин-

Першић 

1.„ Где то 

јабуке путују и 

шта се све од 

јабуке прави“                                    

2.»Како живе 

кућни 

љубимци» 

3.»Како долази 

пролеће» 

 

-Пројекат путује кући                                       

1.Родитељи су узели учешће у доношењу 

материјала за рад-јабука,сечиво за резање 

јабука,сок од јабуке које они производе                                             

2.доносили су енциклопедије, доносили 

тесто за обликовање,кавез за 

птице,истраживали,слали видео записе 

3.из породице су стизале разне 

саксије,цвеће,поврће,трешње , поетили смо 

башту  

ПП  група Татић 

Бранислава 

1.„ За чега нам 

све служи 

кукуруз“                                    

2.»Мали 

истраживачи у 

свемиру» 

3.»Предшколци 

у саобраћају» 

4.»Наша Инђија 

кроз историју и 

традицију 

-Пројекат путује кући                                       

1.Родитељи су узели учешће у доношењу 

материјала за рад,стриц дечака нам је био 

гост и правили смо страшило у дворишту, 

посетили смо сеоско домаћинство од детета 

Д.В. 

2.Родитељи су нам слали материјал за 

рад,код куће са децом су израђивали ракете 

од ролни које су деца доносила у вртић 

3.Израђивали су код куће са децом разна 

превозна срества,саобраћајне знаке... 

4.Заједно са нама су истраживали,слали 

нам старе 

фотографије,постере,књигњ,старе 

разгледнице... 

ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ („ОТВОРЕНА ВРАТА“) 

ВАСПИТНА ГРУПА ВАСПИТАЧИ БРОЈ ОДРЖАНИХ РАЗГОВОРА 

Мешовита група Ковач-Дуброја 5 разговора 

Мешовита група Пујин-Першић / 

 ПП  група Татић Бранислава / 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ 

ТЕМА ВРЕМЕ  УЧЕСНИЦИ  

1.Упознавање са новим 

режимом рада објеката-

померање оброка и 

поподневног одмора, 

2.Интересовања деце и 

очекивања родитеља 

24.09.2020. 

 

 

 

 

15.10.2020. 

Ковач-Дуброја 

1.Упознавање са новим 

режимом рада објеката-

померање оброка и 

поподневног одмора, 

2.Пројектно планирање 

и укључивање 

породице 

24.09.2020. 

 

 

 

 

16.10.2020. 

Пујин-Першић 

1.Упознавање са новим 

режимом рада објеката-

померање оброка и 

поподневног 

24.09.2020. 

 

 

 

Татић Бранислава 
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одмора,аспекти развоја 

деце-очекивања 

родитељ и могучности 

детета 

 

 

РАДИОНИЦА/ДРУЖЕЊЕ СА ДЕЦОМ И РОДИТЕЉИМА 

ТЕМА ВРЕМЕ  УЧЕСНИЦИ  

Мајка нам је  гост и прича 

нам причу са лутком на 

прстима 

Тата жонглира са 

лоптицама и учи децу да 

жонглирају 

16.10.2020. 

 

 

05.11.2020. 

Ковач-Дуброја 

УПОТРЕБА ДИГИТАЛНИХ АЛАТА ЗА КОМУНИКАЦИЈУ И САРАДЊУ СА 

РОДИТЕЉИМА  

ВАСПИТНА 

ГРУПА 

ВАСПИТАЧИ ДИГИТАЛН

И АЛАТИ 

НАЧИН УПОТРЕБЕ  

Мешовита 

група 

Ковач-Дуброја падлет Прослеђивање фотографије наших 

активности 

Мешовита 

група 

Пујин-Першић падлет Прослеђивање дечији цртежа 

 ПП  група Татић Бранислава падлет Прослеђивање дечији цртежа, 

фотографија из пројектног процеса  

 

 2.1.9. Објекат „Сунцокрет“, Нови Карловци 

 У објекту “Сунцокрет“ у Новим Карловцима васпитно-образовни рад у радној 

2020/21 години  је раелизован у три  васпитне групе и то у две мешовите групе- и у једној 

припремној васпитној групи. 

ОБЈЕКАТ-

ГРУПА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

ВАСПИТАЧА 

ТЕМА ПРОЈЕКТА ДУЖИНА ТРАЈАЊА 

„Сунцукрет“ 

Мешовита 

група 

Бркић-Котарац 1.„ Како се праве јела“                                    

2.»Какви све возови 

постоје» 

3.»Зашто пчела боде» 

 

1.09.11.2020.-19.02.2020. 

2.од 02.03.-20.04.2021. 

3. 21 05.-18.06.2021 

„Сунцукрет“ 

Мешовита 

група 

Ана Прибић Авдић 1.„ Мостови како се 

граде и какви постоје“                                    

2.»Како ради семафор» 

3.»О авионима» 

 

1.09.11.2020.-23.11.2021. 

2.од 08.02.-12.03.2021. 

3.  12.04.-29.05.2021  

„Сунцукрет“ 

ПП  група 

Ковачевић 

Душанка 

1.„ Где се крије лисица“                                    

2.»Шта све има у 

великој школи» 

3.»Нови Карловци некад 

и сад» 

1.16.11.2020.-19.02.2021. 

2.од 04.03.-14.05.2021. 

3. 17.05..-17.06.2021. 

 

Сарадња са породицом 

УЧЕШЋЕ РОДИТЕЉА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА  

ВАСПИТНА 

ГРУПА 

ВАСПИТАЧИ ТЕМА ПРОЈЕКТА НАЧИН УЧЕШЋА 

РОДИТЕЉА  
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Мешовита Бркић-Котарац 1.„ Како се праве 

јела“                                    

2.»Какви све возови 

постоје» 

3.»Зашто пчела 

боде» 

 

1,Родизељи су путем вибер 

групе размењивали 

рецепте,слали фотографије 

активности код куће,доносили 

средствс и мстеријал за игру и 

опремање простора,предлагали 

идеје,један тата нам је написао 

и песму „кувар“ 

2.Истраживачким задацима код 

куће,родитељ гост у 

групи,доношењем 

слика,фотографија,израдом 

возова код куће заједно са 

децом,приче,цртежи,текстови о 

возовима. 

3.Разговори са децом о 

пчелама,деда пчелар нам је био 

гост у групи 

Мешовита Ана Прибић 

Авдић 

1.„ Мостови како се 

граде и какви 

постоје“                                    

2.»Како ради 

семафор» 

3.»О авионима» 

 

1Родитељи су нам слали 

фотографије мостова,уз опис 

моста и нешто што је 

карактеристично за 

нјега.Израђивали мостове код 

куће од различитог 

материјала,доносил потребан 

материјал за рад. 

2.Слали су нам фотографије,цд 

са музиком везаних за тему 

3.Слали су нам фотографије 

иприче са путовањима 

авионом,слали потребан 

материјал за рад.Једна 

породица је посетила Музеј 

ваздухопловства те су нам 

проследили фотографије 

ППГ Ковачевић 

Душанка 

1.„ Где се крије 

лисица“                                    

2.»Шта све има у 

великој школи» 

3.»Нови Карловци 

некад и сад» 

 

-Пројекат путује кући                          

-Доносили су разне 

енциклопедије, 

фотографије.Путем вибера су 

нам прослеђивали разне 

басне,песме , рецитације о 

лисицама 

2.  Слали су нам своје 

фотографије из школе,причали 

дзанимљиве догађаје из школе 

3.Израда макете села,приче о 

називу,како је некад 

изгледало...                                  

ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ („ОТВОРЕНА ВРАТА“) 

ВАСПИТНА ГРУПА ВАСПИТАЧИ БРОЈ ОДРЖАНИХ 

РАЗГОВОРА 

Мешовита Бркић-Котарац / 

Мешовита Ана Прибић Авдић 1 

ППГ Ковачевић Душанка 4 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ 
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ТЕМА ВРЕМЕ  УЧЕСНИЦИ  

Упознавање родитеља са 

правилником о протоколу 

поступања у установи у 

одговору на насиље, 

злостављање и 

занемаривање, Упознавање 

са новим режимом рада 

објеката-померање оброка и 

поподневног одмора 

16.09.2020. Бркић-Котарац 

1. Упознавање родитеља са 

правилником о протоколу 

поступања у установи у 

одговору на насиље, 

злостављање и 

занемаривање, Упознавање 

са новим режимом рада 

објеката-померање оброка и 

поподневног одмора 

17.09.2020. Ана Прибић Авдић 

1. Информације о почетку 

радне године, Протокол о 

раду за време пандемије - 

мере хигијене и превентиве , 

2. Упознавање родитеља са 

правилником о протоколу 

поступања у установи у 

одговору на насиље, 

злостављање и 

занемаривање,  

01.09.2020. 

 

 

 

18.09.2020. 

Ковачевић Душанка 

РАДИОНИЦА/ДРУЖЕЊЕ СА ДЕЦОМ И РОДИТЕЉИМА 

ТЕМА ВРЕМЕ  УЧЕСНИЦИ  

Маскенбал и дружење са 

родитељима и децом 

Крај јуна Бркић-Котарац 

Маскенбал и дружење са 

родитељима и децом 

Крај јуна Ана Прибић Авдић 

Маскенбал и дружење са 

родитељима и децом 

18.06.2021 Ковачевић Душанка 

УПОТРЕБА ДИГИТАЛНИХ АЛАТА ЗА КОМУНИКАЦИЈУ И САРАДЊУ СА 

РОДИТЕЉИМА  

ВАСПИТНА 

ГРУПА 

ВАСПИТАЧИ ДИГИТАЛНИ 

АЛАТИ 

НАЧИН УПОТРЕБЕ  

Мешовита Бркић-Котарац Падлет Прослеђивање дечији 

цртежа, фотографија из 

пројектног процеса 

Мешовита Ана Прибић Авдић Падлет Прослеђивање дечији 

цртежа, фотографија из 

пројектног процеса 

ППГ Ковачевић Душанка Падлет За обележавање Дана 

породице -прослеђивање 

дечији цртежа, фотографија 

из пројектног процеса 

 

2.1.10. Објекат „Цврчак“, Крчедин 
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 У објекту“Цврчак“ у Крчедину  васпитно-образовни рад у радној 2020/21 години  

је раелизован у две  васпитне групе и то у две мешовите групе- једна узраста деце од 2 

до 4 године и у једној узраста од 4,5 година до 6 година - ППП која је смештена при ОШ 

“22 ЈУЛ“ .    
ОБЈЕКАТ-

ГРУПА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

ВАСПИТАЧА 

ТЕМА ПРОЈЕКТА ДУЖИНА ТРАЈАЊА 

„Цврчак“ 

Мешовита 

група 

Ћосовић-Девић 1.„ Кућни љубимци             

2.»У свету 

диносауруса» 

 

1.02.11.2020.-22.01.2021. 

2.од 08.02.-23.04.2021. 

 

ОШ“22 јул“ 

Мешовита 

група 

Божић Дејана 1.„ Шта све скрива 

свемир“                                    

2.»Моје село Крчедин 

кроз историју и 

традицију» 

 

1.02.11.2020.-19.03.2021. 

2.од 10.05.-18.06.2021. 

  

 

Сарадња са породицом 
 

УЧЕШЋЕ РОДИТЕЉА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА  

ВАСПИТНА 

ГРУПА 

ВАСПИТАЧИ ТЕМА 

ПРОЈЕКТА 

НАЧИН УЧЕШЋА РОДИТЕЉА  

„Цвршак“ 

Мешовита 

група 

Ћосовић-

Девић 

1.„ Кућни 

љубимци             

2.»У свету 

диносауруса» 

 

 -Пројекат путује кући                                       

1.Родитељи су узели учешће у доношењу 

материјала за рад-исечци из новина, књиге, 

енциклопедије, 

2.Родитељи су нам проследили филм о 

породици диносауруса, слике, 

енциклопедије, сликовнице. 

ОШ“22 јул“ 

Мешовита 

група 

Божић Дејана 1.„ Шта све 

скрива свемир“                                    

2.»Моје село 

Крчедин кроз 

историју и 

традицију» 

-Пројекат путује кући                                       

1.Родитељи су узели учешће у доношењу 

материјала за рад- 

2.Породице су израђивали старе 

куће,осликавали стари цреп,прикупљали 

старе предмете... 

ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ („ОТВОРЕНА ВРАТА“) 

ВАСПИТНА ГРУПА ВАСПИТАЧИ БРОЈ ОДРЖАНИХ РАЗГОВОРА 

„Цвршак“ 

Мешовита група 

Ћосовић-Девић 3 разговора 

ОШ“22 јул“ Мешовита 

група 

Божић Дејана 2 разговора 

 РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ  

ТЕМА ВРЕМЕ  УЧЕСНИЦИ  

1. Упознавање родитеља 

са правилником о 

протоколу поступања у 

установи у одговору на 

насиље, злостављање и 

занемаривање, 

Упознавање са новим 

режимом рада објеката-

померање оброка и 

поподневног одмора 

28.09.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ћосовић-Девић 
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2.Информисање 

родитеља о новом 

пројекту који се 

реализује у групи 

05.02.2021.-гоогле меет 

1.Информације о 

почетку радне године, 

Протокол о раду за 

време пандемије - мере 

хигијене и превентиве , 

2. Упознавање родитеља 

са правилником о 

протоколу поступања у 

установи у одговору на 

насиље, злостављање и 

занемаривање, 

Упознавање са новим 

режимом рада објеката-

померање оброка и 

поподневног одмора 

01.09.2020. 

 

 

 

 

 

 

30.09.2020. 

Божић Дејана 

РАДИОНИЦА/ДРУЖЕЊЕ СА ДЕЦОМ И РОДИТЕЉИМА 

ТЕМА ВРЕМЕ  УЧЕСНИЦИ  

Дан породице-турнир у 

друштвеним играма 

14.05.2021. Ћосовић-Девић 

Посета породици у оквиру 

пројекта Крчедин некад и 

сад 

10.06.2021. Божић Дејана 

УПОТРЕБА ДИГИТАЛНИХ АЛАТА ЗА КОМУНИКАЦИЈУ И САРАДЊУ СА РОДИТЕЉИМА  

ВАСПИТНА 

ГРУПА 

ВАСПИТАЧИ ДИГИТАЛНИ 

АЛАТИ 

НАЧИН УПОТРЕБЕ  

„Цвршак“ 

Мешовита 

група 

Ћосовић-Девић гоогл меет Родитељски састанак. 

ОШ“22 јул“ 

Мешовита 

група 

Божић Дејана Падлет Прослеђивање дечији цртежа, 

фотографија поводом дана 

породице 

 

 

 2.1.11. Објекат „Ђурђевак“-Чортановци 

 У објекту “Ђурђевак“ у Чортановцима  васпитно-образовни рад у радној 2020/21 

години  је раелизован у две  васпитне групе и то у две мешовите групе- једна узраста 

деце од 2 до 4 године и у једној узраста од 4,5 година до 6 година. 

       
ОБЈЕКАТ-

ГРУПА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

ВАСПИТАЧА 

ТЕМА ПРОЈЕКТА ДУЖИНА ТРАЈАЊА 

„Ђурђевак“ 

Мешовита 

група 

Драшлер-Луковић 1.„ Свет бајки“                                    

2.»Животиње о којима 

бринемо» 

1.09.11.2020.-29.01.2021. 

2.од 08.03.-07..04.2021. 

 

„Ђурђевак“ 

Мешовита 

група 

Кнета Светлана 1.„ Занимљива 

географија“                                     

1.05.02.-22.04.2021.-  

  

 



ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2020/21.  РАДНУ ГОДИНУ 

 

33 
 

 

Сарадња са породицом 

 
УЧЕШЋЕ РОДИТЕЉА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА  

ВАСПИТНА 

ГРУПА 

ВАСПИТАЧИ ТЕМА ПРОЈЕКТА НАЧИН УЧЕШЋА 

РОДИТЕЉА  

„Ђурђевак“ 

Мешовита 

група 

Драшлер-

Луковић 

1.„ Свет бајки“                                    

2.»Животиње о 

којима бринемо» 

 

1.Доносили су реквизите,били 

гости у групи читали нам 

бајке,глумили                                  

2.Посетили смо породице које 

имају животиње 

„Ђурђевак“ 

Мешовита 

група 

Кнета Светлана 1.„ Занимљива 

географија“                                     

 -Пројекат путује кући                                       

1.Родитељи су узели учешће у 

доношењу материјала за рад и 

опремању просторних 

целина.Оштампали су нам 

мајице.Били гости у групи и 

презентовали игру На слово,на 

слово... 

ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ („ОТВОРЕНА ВРАТА“) 

ВАСПИТНА ГРУПА ВАСПИТАЧИ БРОЈ ОДРЖАНИХ 

РАЗГОВОРА 

„Ђурђевак“ 

Мешовита група 

Драшлер-Луковић / 

„Ђурђевак“ 

Мешовита група 

Кнета Светлана / 

 РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ  

ТЕМА ВРЕМЕ  УЧЕСНИЦИ  

1.Информације о почетку 

радне године, Протокол о 

раду за време пандемије - 

мере хигијене и превентиве , 

2. Упознавање родитеља са 

правилником о протоколу 

поступања у установи у 

одговору на насиље, 

злостављање и 

занемаривање, Упознавање 

са новим режимом рада 

објеката-померање оброка и 

поподневног одмора 

3.Затварање пројекта и 

отварање новог 

пројекта,прелаз васпитача у 

другу групу 

01.09.2020. 

 

 

 

 

27.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.02.2021. 

Драшлер-Луковић 

1.Информације о почетку 

радне године, Протокол о 

раду за време пандемије - 

мере хигијене и превентиве , 

2. Упознавање родитеља са 

правилником о протоколу 

поступања у установи у 

одговору на насиље, 

злостављање и 

01.09.2020. 

 

 

 

 

27.09.2020. 

 

Кнета Светлана 
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занемаривање, Упознавање 

са новим режимом рада 

објеката-померање оброка и 

поподневног одмора 

РАДИОНИЦА/ДРУЖЕЊЕ СА ДЕЦОМ И РОДИТЕЉИМА 

ТЕМА ВРЕМЕ  УЧЕСНИЦИ  

/ / Драшлер-Луковић 

/ / Кнета Светлана 

УПОТРЕБА ДИГИТАЛНИХ АЛАТА ЗА КОМУНИКАЦИЈУ И САРАДЊУ СА 

РОДИТЕЉИМА  

ВАСПИТНА 

ГРУПА 

ВАСПИТАЧИ ДИГИТАЛНИ 

АЛАТИ 

НАЧИН УПОТРЕБЕ  

„Ђурђевак“ 

Мешовита група 

Драшлер-Луковић Падлет Прослеђивање дечији 

цртежа, 

„Ђурђевак“ 

Мешовита група 

Кнета Светлана Падлет Прослеђивање дечији 

цртежа, 

 

2.1.12. Објекат „Бамби“-Марадик 

 У објекту “Бамби“ у Марадику,  васпитно-образовни рад у радној 2020/21 години  

је раелизован у две  васпитне групе и то у две мешовите групе- једна узраста деце од 2 

до 4 године и у једној узраста од 4,5 година до 6 година - ППП.  

ОБЈЕКАТ-

ГРУПА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

ВАСПИТАЧА 

ТЕМА ПРОЈЕКТА ДУЖИНА ТРАЈАЊА 

„Бамби“ 

Мешовита 

група 

Зекић-Брадић 1.„ Шта све може бити 

благо“                                    

2.»Шта се деси кад 

чарапице добију 

ногице» 

3.»Зека пека» 

1.09.11.2020.-16.02.2021. 

2.од 01.03.-06.04.2021. 

3. 21 04.-02.06.2021 

„Бамби“ 

Мешовита 

група 

Ђокић Драгана 1.„ Индијанци“                                    

2.»Птице» 

3.»Наш Марадик кроз 

историју и традицију» 

 

1.09.02.- 26.03.2021. 

2.од 12.04.-29.04.2021. 

3.  10..05.-18.06.2021  

 

Сарадња са породицом 

УЧЕШЋЕ РОДИТЕЉА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА  

ВАСПИТНА 

ГРУПА 

ВАСПИТАЧИ ТЕМА ПРОЈЕКТА НАЧИН УЧЕШЋА 

РОДИТЕЉА  

„Бамби“ 

Мешовита 

група 

Зекић-Брадић 1.„ Шта све може 

бити благо“                                    

2.»Шта се деси кад 

чарапице добију 

ногице» 

3.»Зека пека» 

 

1.пројеказ путује кући и 

родизељи нам путем упитника 

дају предлоге,сугестије.Такође 

су учествовали у ипремању 

просторних целина и изради 

средстава за рад 

2.Родитељи су доносили 

чарапице и хулахопке,гост у 

групи нам је била бака која нам 
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је причала о овци,вуни,како се 

штрикају чарапе... 

„Бамби“ 

 

Мешовита 

група 

Ђокић Драгана 1.„ Индијанци“                                    

2.»Птице» 

3.»Наш Марадик 

кроз историју и 

традицију» 

 

-Пројекат путује кући                                       

1.Родитељи су узели учешће у 

доношењу материјала за рад и 

опремању просторних 

целина,израда кућица за птице 

3.Посета баке која нам је 

показала своју вештину 

штрикања и хеклања,и показала 

своје ручне радове.Мама и бака 

су нам причале на мађарском и 

училе да изговарамо неке 

речи.Тата нам је причао о 

играма којима се играо када је 

био дете. 

ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ („ОТВОРЕНА ВРАТА“) 

ВАСПИТНА ГРУПА ВАСПИТАЧИ БРОЈ ОДРЖАНИХ 

РАЗГОВОРА 

„Бамби“ 

Мешовита група 

Зекић-Брадић  4 

„Бамби“ 

 

Мешовита група 

Ђокић Драгана / 

ТЕМА ВРЕМЕ  УЧЕСНИЦИ  

1.Информације о почетку 

радне године, Протокол о 

раду за време пандемије - 

мере хигијене и превентиве , 

2. Упознавање родитеља са 

правилником о протоколу 

поступања у установи у 

одговору на насиље, 

злостављање и 

занемаривање, Упознавање 

са новим режимом рада 

објеката-померање оброка и 

поподневног одмора,уређење 

дворишта 

01.09.2020. 

 

 

 

 

30.09.2020. 

 

Зекић-Брадић 

1.Информације о почетку 

радне године, Протокол о 

раду за време пандемије - 

мере хигијене и превентиве , 

2. Упознавање родитеља са 

правилником о протоколу 

поступања у установи у 

одговору на насиље, 

злостављање и 

занемаривање, Упознавање 

са новим режимом рада 

објеката-померање оброка и 

поподневног одмора,уређење 

дворишта 

01.09.2020. 

 

 

 

 

30.09.2020. 

 

Ђокић Драгана 

РАДИОНИЦА/ДРУЖЕЊЕ СА ДЕЦОМ И РОДИТЕЉИМА 
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ТЕМА ВРЕМЕ  УЧЕСНИЦИ  

Уређење дворишта вртића 07.10.2020 Зекић-Брадић 

Уређење дворишта вртића 07.10.2020 Ђокић Драгана 

УПОТРЕБА ДИГИТАЛНИХ АЛАТА ЗА КОМУНИКАЦИЈУ И САРАДЊУ СА 

РОДИТЕЉИМА  

ВАСПИТНА 

ГРУПА 

ВАСПИТАЧИ ДИГИТАЛНИ 

АЛАТИ 

НАЧИН УПОТРЕБЕ  

„Бамби“ 

Мешовита група 

Зекић-Брадић / / 

„Бамби“ 

Мешовита група 

Ђокић Драгана / / 

 

2.1.13. Објекат „Бубамара“, Љуково 

 У објекту “Бубамара“ у Љукову  васпитно-образовни рад у радној 2020/21 години  

је раелизован у две  васпитне групе и то у две мешовите групе- једна узраста деце од 3 

до 4,5 године и у једној узраста од 4,5 година до 6 година - ППП.  

ОБЈЕКАТ-

ГРУПА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

ВАСПИТАЧА 

ТЕМА ПРОЈЕКТА ДУЖИНА ТРАЈАЊА 

„Бубамара“ 

Мешовита 

група 

Сурла Ана 1.„ Уређење дворишта“                                    

2.»Где гусари спавају» 

3.»Чаробна шума» 

 

1.од јула до 16.09.2020. 

2.од 12.10.-01.02.2021. 

3. 11 03.-28.04.2021 

„Бубамара“ 

Мешовита 

група 

Попадић Хемон 

Драгана 

1.„ Уређење дворишта“                                    

2.„ Шта  су вируси“                                     

3.»Кућа» 

 

1 од јула до 16.09.2020. 

2. .01.02..-09.04.2021. 

3. од 12.04.-17.06.2021 .  

 

Сарадња са породицом 

УЧЕШЋЕ РОДИТЕЉА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА  

ВАСПИТНА 

ГРУПА 

ВАСПИТАЧИ ТЕМА ПРОЈЕКТА НАЧИН УЧЕШЋА 

РОДИТЕЉА  

„Бубамара“ 

Мешовита 

група 

Сурла Ана 1.„ Уређење 

дворишта“                                    

2.»Где гусари 

спавају» 

3.»Чаробна шума» 

 

1.Родитељи су нам били 

партнеридавали су предлоге, 

идеје,иницијативе                                  

2.Путујућа свеска –са гусарком 

капом-родитељи су требали да 

осмисле игре у вези ове 

теме,фотографишу и напишу 

причу о томе.Размењивали смо 

идеје путем падлета.                         

3.Доносили су бајке и костиме  

„Бубамара“ 

Мешовита 

група 

Попадић Хемон 

Драгана 

1.„ Уређење 

дворишта“                                    

2.„ Шта  су вируси“                                     

3.»Кућа» 

 

1.Родитељи су нам били 

партнеридавали су предлоге, 

идеје,иницијативе                               

2Породица је добијала 

свакодневно фотографије 
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активности и доносила записе у 

којима су сами са децом 

истраживали о овој теми.                    

3. Прослеђивали су 

фотографије,слике мпотребан 

материјал за рад                               

ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ („ОТВОРЕНА ВРАТА“) 

ВАСПИТНА ГРУПА ВАСПИТАЧИ БРОЈ ОДРЖАНИХ 

РАЗГОВОРА 

„Бубамара“ 

Мешовита група 

Сурла Ана 3 

„Бубамара“ 

Мешовита група 

Попадић Хемон Драгана 2 

ТЕМА ВРЕМЕ  УЧЕСНИЦИ  

1.Информације о почетку 

радне године, Протокол о 

раду за време пандемије - 

мере хигијене и превентиве , 

 

08.09.2020. 

 

 

 

12.05.2021. 

Сурла Ана 

1.Информације о почетку 

радне године, Протокол о 

раду за време пандемије - 

мере хигијене и превентиве 

08.09.2020. Попадић Хемон Драгана 

РАДИОНИЦА/ДРУЖЕЊЕ СА ДЕЦОМ И РОДИТЕЉИМА 

ТЕМА ВРЕМЕ  УЧЕСНИЦИ  

Радна акција уређење 

дворишта 

15.09.2020. Попадић Хемон Драган 

Сурла Ана  

 

Прослава пројекта у 

дворишту објекта 

17.06.2021. 

16.06.2021. 

Сурла Ана, 

Попадић Хемон Драгана 

Спортски дан –штафетне 

игре поводом Дана породице 

13.05.2021. Попадић Хемон Драгана 

Сурла Ана  

УПОТРЕБА ДИГИТАЛНИХ АЛАТА ЗА КОМУНИКАЦИЈУ И САРАДЊУ СА 

РОДИТЕЉИМА  

ВАСПИТНА 

ГРУПА 

ВАСПИТАЧИ ДИГИТАЛНИ 

АЛАТИ 

НАЧИН УПОТРЕБЕ  

„Бубамара“ 

Мешовита група 

Сурла Ана Падлет Прослеђивање дечији 

цртежа и фотографија на 

нивоу објекта поводом 

дана породице 

 

„Бубамара“ 

Мешовита група 

Попадић Хемон Драгана Падлет,видео 

позив,спен, 

Прослеђивање дечији 

цртежа и фотографија на 

нивоу објекта поводом 

дана породице 

Видео позив са групом из 

Бешке размена 

информација  у оквиру 

пројекта „Љуково некад и 

сад“ 
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2.2. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗЛИЧИТИХ ПРОГРАМА И 

ОБЛИКА РАДА  

2.2.1. Прилагођени Монтесори програм 

Координатор:  Ивана Калеб Мишковић.                                                                                                                    

Реализатори програма су :                                                                                         

Александра Баталов, Ана Кљајић, Ана Прибић Авдић, Ана Сурла, Анка Брдар, 

Светлана Девић, Бојана Костић, Милана Ковачевић, Љубица Мали, Мира Јајић, Драгана 

Миљуш, Наташа Перенчевић, Данијела Жугић Ђурић, Радмила Вујичић, Ивана 

Рончевић, Сaња Репац, Милица Вукмировић, Слађа Вуковић, Милица Иконић, Слађана 

Добријевић, Тања Вученовић, Јелена Ђуричић, Гордана Јовић, Весна Мишић, Вера 

Никић, Драгана Весић, Тина Сурла, Кристина Ангелов, Милка Мрвић, Маја Зубац, 

Ранка Божић, Радослава Војновић, Јелена Тодоровић, Ивана Калеб Мишковић.                                                                                                                                                                       

Циљеви програма:    

- Подстицање самосталности и индивидуалне одговорности; 

- Развој моторних способности и спретности (акценат на животно-практичним 

активностима); 

- Развој интелектуалних капацитета у складу са развојним потребама, 

могућностима и интересовањима детета. 

 

Ове радне 2020/202.  програм се спроводио у 20 васпитних група Установе и то: 10 у 

Сунцу, 3 у Невену, 2 у Маслачку, 1 у Сунцукрету и 1 у Бубамари и 2 при ОШ “Петар 

Кочић и 1 при ОШ “Јован Поповић“. 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. Програм је реализован у радним собама (коришћење Монтесори материјала 

која су уредно сложена на полици), простирке по Монтесори правилима (како би деца 

користила материјале и на поду).                                                                                                                                                               

Од планираних активности реализоване су: 

- отварање Монтесори  библиотеке у објекту Сунце (књиге, скрипте, картице... 

- отварање Гугл учионице, како би нам било лакшеда делимо предлоге, 

материјале 

- активности за родитеље преко вибер групе 

 

Због епидемиолошких мера донешених због вируса Ковид 19, планирана 

радионица за запослене која је биила планирана на нивоу Тима „Помози ми да урадим 

сам“ није реализована. У току радне године Тим је фунцкионисао уз помоћ вибер групе, 

касније и уз помоћ Гугл учионице где су чланови Тима постављали видео записе, 

презентације и активности које су радили са децом у групи.                                                       

Промишљања, савете, идеје и предлоге такође смо размењивале уз помоћ ове две групе 

(вибер и Гугл учионице). Чланови Тима су обавештавали о вебинарима, литератури , 

прилозима за родитеље (едукација) и тако размењивали међусобно у групи  и не само то 

већ причале и делиле своја искуства у групи (добити за дете, васпитача, потешкоће на 

које наилазимо....).   

 

2.2.2. Школица живота  
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 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 току ове радне 2020/21. годин у објекту „Бубамара“у Љукову наставила је са 

радом  једна група полудневног боравка са 20-оро  деце узраста од 3 до 5,5 година и једна 

мешовита група узраста деце од 5 до 6,5година са 20 деце, а у склопу пројекта „Школице 

живота – заједно за одрастање“ који реализује Фондација Новак Ђоковић у сарадњи са 

Центром за интерактивну педагогију. 

 Циљеви пројекта су повећање обухвата деце, нарочито из осетљивих група, развој 

квалитетних предшколских програма и крeирaње подстицајне средине у кojој ћe деца 

рaзвиjaти свoje пунe пoтeнциjaлe, укључуjући сaмoпoштoвaњe, кoмпeтeнциje зa 

цeлoживoтнo учeњe,  зajeднички живoт сa другимa  и  учeшћe у сaврeмeнoм друштву. 

 Реконструисан  и опремљен је простор неопходним намештајем, дидактичким 

средствима и потрошним материјалом,уређено је и  дечије игралишта у дворишту на 

површини од 300м2.  

 Пошто је дворишни простор са справама ограђен , без могућности 

флексибилности и промена ,те самим тим недовољно инспиративан за децу, васпитачи 

су заједно са децом и родитељима уредили неуређену травнату површину ван ограђеног 

дела дворишта са справама и направили башту. На „радној акцији“ уређења дворишта  

учествовали су васпитачи, деца из обе групе и њихове породице. 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. Реализоване су и обуке васпитача, менторинг и супервизија из средстава 

Фондације.              

 

2.2.3. Развијање комуникативних способности на нематерњем језику- 

енглеском и немачком   

 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.  Васпитачи су програм изводили 

углавном у својим васпитним групама. Усвајање језика се заснивало  на искуственом 

принципу.                                                                                

 Активности на нематерњем језику од планираних 17 васпитних група, 

реализоване су у 15 васпитних група,  на енглеском у 12  и  на немачком у 3 васпитне 

групе. Број обухваћене деце овим програмом је 443. 

Васпитачи који су реализовали програм су:                                                                                 

На енглеском - Данијела Жугић Ђурић, Ана Вивод, Драгана Зинаић, Сандра Зекић, 

Милица Тодорчевић, Миљуш Драгана , Девић Марија , Сурла Ана, Марина Бајић , Ана 

Кљајић , Јелена Бодрожић, Јелена Гојић.                                                                                                                                 

На немачком: Ивана Калеб Мишковић, Тања Божић и Ивана Лукић. 

Координатор:  Данијела Жугић Ђурић                                                                   
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 Васпитачице  су имале различит ритам активности, неке су активности 

реализовале неколико пута месечно, а неке неколико пута недељно, у трајању од 15-20 

минута .                                     

 Теме су биране у зависности од узраста и интересовања деце , користиле су се 

различите комуникативне ситуације, песме, игра и покрет за откривање елемената, 

структура и правила за стицање комуникативних вештина на енглеском и немачком 

језику. Васпитачице су у две васпитне групе, организовале у оквиру пројекта мини 

приредбе, где су приказале како су деца усвајала немачки, односно енглески језик.                                                                                            

 Потешкоће у реализацији настале су погоршањем епидемиолшке ситуације у 

првом полугодишту у нашој установи. Од половине новембра, са наглим опадањем броја 

присутне деце, спајањем група и великим бројем одсутних колегиница због боловања, 

углавном се и прекидају активности на нематерњем језику, осим у две васпитне групе у 

којима се до краја полугодишта наставља са активностима на енглеском језику. 

Побољшањем епидемиолошке ситуације програм се наставља у свим васпитним групама 

до краја радне године.  

 

2.2.4. Читаоница – причаоница  

Координатор: Бранка Мандић  

 Кординатор „Читаонице-причаонице“ је библиотекар Бранка Мандић .                                

Бранка је вршила одабир књига за децу у „Путујућу библиотеку“у договору са 

васпитачима,  водећи рачуна о дечијим жељама и интересовањима.                                                                              

Циљеви програма:                                                                                                                                                 

-Увођење детета у свет књиге, неговање читалачких навика код деце и одраслих.                                                                                                                                                         

- Повећање обухвата деце.                                                                                                                              

Програм је намењен деци која јесу и која нису обухваћена предшколским програмом, 

узраста 3 - 5,5 година.Због уведених епидемиолошких мера родитељи нису учествовали  

у остварењу програма.  Програм је реализован у следећим објектима:                                                                       

Љуково ,објекат „Бубамара“ васпитачи: Драгана Хемон Попадић                                                         

Новом Сланкамену објекат „Пчелица“ васпитачи: Ана Драженовић Першић, 

Жаклина Ковач, Бранислава Татић                                                                                                                                                 

Новим Карловцима објекат „Сунцокрет“васпитачи: Рада Бркић, Љубица Малетић,  

Чортановцима објекат „Ђурђевак“ васпитач Дана Драшлер                                                             

Крчедину објекат „Цврчак“васпитач  Девић Марија .                                                                        

Инђији , при  ОШ“Јован Поповић“-васпитач Вујићић Радмила 

У припреми књига  за „Путујућу библиотеку“ учествовали су: Бранка Мандић 

библиотекар, васпитачи: Тања Вученовић, Наташа Банић Огњановић, Наташа 

Лајбеншпергер,Милка Костецки.  

Програм је реализован у радним собама(боравак), просторијама 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. 

Садржаји в.о рада који су реализовани:                                                                                                                                 

-читање , прелиставање, разгледање књига и разговор о њима,                                                                              

-одлазак у сеоску библиотеку,                                                                                                                                                                 

-позајмљивање књига,                                                                                                                                                      
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-илустровање интерпретираних књижевно уметничких дела,                                                                                       

-израда показивача за књиге са децом 

Литература која је коришћена:                                                                                                                                   

-„Моја прва ризница Прича о животињама“,Књига искакалица „Мали 

Жућа“,Енциклопедије о диносаурусима,„Природа деци приповеда“ упознавање 

природе кроз драмски метод у причама за децу Душице Бојовић„Најлепше приче света“ 

група аутора,„Плави зец“ „Деца могу све што хоће“ Симеон Маринковић,„Бака плете 

рукавице“ Ела Пероци,„Мале животиње из парка“,„Путовање у непознати свет 

инсеката“,„Нешто мили по мени „ Мрав, Паук,Прича за децу „Кућо кућо ко станује 

овде“,Бајке Палчић, Себични џин и остале по избору деце,„Ко се кога уплашио“,Краљ 

Брадоња,Мали истраживачи у свемиру,„Краљевић жабац“, „Збуњено мајмунче“, 

„Малчице неподношљив слон“, „Меда Марко“, „Тата волим те“, „Гусеница њам, њам“, 

„Прутко“, „Грозоново дете“,“Мила, краљица нереда“, „Грозон“, „Пут око села“, 

„Узбуна у кући белих медведа“,““Шумска бајка“ 

У објекту „Сунце“ деца су долазила у библиотеку свакодневно, везано за интересовање 

и пројекат којим су се бавили.                                                                                                                                                                                 

Остварена је сарадња са Специјална библиотека објекат „Сунце“,градском 

библиотеком-дечије одељење. Књижничар Смиљана Гагић Гост у објекту 

„Сунцокрет“,посета сеоској библиотеци у ОШ „22 Јул „Крчедин,са школском 

библиотеком у ОШ“Јован Поповић“ и ОШ  „Др. Ђорђе Натошевић“ у Новом 

Сланкамену,  посета библиотекара , посета наставника српског језика и књижевности.                                                                                                                                                                        

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

одржаном састанку где су били присутни сви чланови . Због  епидемиолошких мера,  

реализацију програма смо спровели помоћу „Путујуће библиотеке“ као библиотечку 

размену међу објектима у селима.                                                                                                                                      

Једна група васпитача је вршила одабир књига у договору са васпитачем на терену ,а по 

жељама и потребама деце. Други чланови су преузимали 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. 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“! 

 

2.2.5.  Школица спорта                                                                             

Координатор: Ђуричић Јелена 

У   радној 2020-21 програм је реализован у објектима „Сунце“и „Невен“ у Инђији 

и у насељеном месту-  Крчедин. Ове године у  Марадику и Чортановцима нису 

реализоване ове активности због епидемиолошке ситуације 

Циљеви програма: 

- Социјализација деце која нису обухваћена предшколским програмом; 

- Укључивање деце у спортске активности и развијање интересовања за спорт; 

- Утицај на правилан раст и развој деце. 

 

Школица спорта која је требала обухватити децу која не похађају предшколски 

програм није реализована због тренутне епидемиолошке ситуације тако да су се спортске 

активности спроводиле само са децом која тренутно похађају вртић.                             
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Спортске активности спроводе се свакодневно од почетка школске године па до самог 

краја исте. Наша предшколска установа почетком априла месеца прикључила се пројекту 

спортског савеза Србије под називом „СПОРТ ЈЕ ВАЖАН ДА БИ БИО ЗДРАВ И 

СНАЖАН“ који још увек траје. 

Програм је реализован у фискултурним салама са справама и реквизитима 

намењеним за вежбање,  у  двориштима објеката, на спортским теренима и просторима 

за вежбање. 

Реализоване су следеће активности: Спортске активности у оквиру Дечије недеље,                                                                               

активности поводом обележавања међународног дана спорта-посета тениског клуба 

Елита из Инђије, спортске активности у току обележавања Међународног дана игре,                                                                                                                       

спортска радионица са родитељима поводом обележавања Међународног дана породице 

у поподневној групи, у току је реализација пројекта спортског савеза Србије. 

Са децом ове школске године вежбали су тенисери тениског клуба Елита из 

Инђије као и спортисти спортског савеза Србије у оквиру пројекта „СПОРТ ЈЕ ВАЖАН 

ДА БИ БИО ЗДРАВ И СНАЖАН“. 

Реализатори програма у објекту „Сунце“ су Ђуричић Јелена – координатор,                                                                                                       

Радовановић Љубица, Иконић Милица, Станковић Ивана, Костић Бојана.                                                                                    

Од самог почетка школске године деца се у нашој предшколској установи свакодневно 

баве физичким активностима које за њих припремају васпитачи као и чланови тима 

школице спорта, у циљу што свестранијег и правилнијег развоја деце. Заједничким 

спортским активностима обележили смо Дечију недељу, Међународни дан игре, 

Међународни дан спорта и припремали активности у оквиру пројекта „СПОРТ ЈЕ 

ВАЖАН ДА БИ БИО ЗДРАВ И СНАЖАН.“ У објекту Сунце све групе деце од четири 

године до припремног предшколског програма су обахваћене овим пројектом и два до 

три пута недељно изводе физичке активности заједно са својим васпитачима.                                                                           

Реализатори програма у објекту „Невен“су: Маријана Печиљ, Кристина Ангелов, 

Александра Боровица. Све ове спортске активности су биле веома занимљиве и 

интересантне деци. Васпитачи су приближиле свакодневно вежбање на веома спонтан и 

ненаметљив начин. Васпитачи су изузетно креативни - покрет и игру се користе у сваком 

дану, сату, минути. Због епидемиолошке ситуације спортске активности су биле 

ограничене на простор који имамо у нашем вртићу тј. у нашем објекту. Мислим да би 

било веома интерасантно да смо упознали неке спотисте који су остварили добре 

резултате у нашем граду, да смо обишли спортско удружење, халу и сл. У првом 

полугодишту 2020/2021. програм се скоро није ни реализовао због епидемиолошке 

ситуације и мале долазности деце. У другом полугодишту 2020/2021, епидемиолошка 

ситуација се доста поправила тако да се програм реализовао три до четири пута месечно. 

Реализатори програма у насељеном месту Крчедин су Анђелка Ћосовић и Дејана 

Божић. Школицу спорта похађале су две групе, припремно- мешовита група при ОШ '' 22 

јул'' и мешовита група из објекта ''Цврчак''. Реализована је 1 до 2 пута недељно углавном 

у фискултурној сали (један период сала није била у функцији због реновирања). Деца су 

током реализације школице спорта развијала своје моторичке способности, усвајала неке 

нове игре и правила тимсих игара.Такмичарске игре су им биле омиљене. Боравак на 

отвореном простору  и дугачке шетње деци су такође пријале.  Деца су се први пут 

сусрела са играма у којима се користи ластиш. Сама су била иницијатори неких игара као 

и у осмишљавању нових. 

 

2.2.6. Сценско драмска и луткарска радионица 

Радионице су реализивали  васпитачи који су заинтересовани и имају афинитета 

за истраживање сценског и драмског израза кроз сопствено глумачко ангажовање, рад са 
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децом, израду лутака за драматизацију и организацију представа за децу и са децом. 

Радионице су реализоване  у објекту „Бамби“ у Марадику  (Драгана Ђокић) и у ОШ 

“Петар Кочић“ реализатори програма су васпитачи -  Сања Репац, Милица Вукмировић, 

Марковић Снежана и Сања Стефановић. 

У објекту „Бамби“ - Током реализације Сценско-драмске и луткарске уметности 

није било никаквих потешкоћа, деца су изражавала задовољство приликом рада, изузетно 

им се допадају гињол лутке, такође им се допало прављење лутки зевалица као и лутки 

на штапићима. Свакодневно су се током слободне игре,играли са различитим луткама у 

позоришту, глумели разне представе, обрадили смо разне бајке, који су деца данима 

препричавала. Деца су заједно са родитељима, бакама,декама, правила лутке рукавице, 

лутке-воћкице, лутке варјаче, луткице на штапу. Са децом су рађене следеће представе у 

луткарском позоришту:„Црвенкапа“, „Успавана лепотица“, „На пијаци“                                                                                                                        

ОШ “Петар Кочић“ – током реализације луткарских радионица , изведрили смо 

луткарску представу “Чувај животну средину“ са којом смо учествовали на Седмом 

луткарском фестивалу у Иригу.  Родитељи, баке су такође узели активно учешће , па су  

заједно са децом израдили  различите лутке, а такођее су нам помогли и у изради сцене 

за представу.  Представу су погледала сва деца припремних група из наше школе. 

 

2.2.7. Музичко - ритмичка радионица 

Радионице су реализовали  васпитачи који имају посебно развијене компетенције 

и афинитете у области музичког изражавања. Циљеви радионица су развој музикалности, 

естетских и општих музичких способности (слух, ритам, музичка меморија), подстицање 

интересовања и љубави за музику, стварање навика за активно бављење музиком, 

подстицање стваралачког изражавања емоција и мисли музичким средствима.  

Радне 2020/21. хор „Звончићи“у објекту „Маслачак“ због епидемиолошке 

ситуације  је почео са радом у другом полугодишту. Хором је било обухваћено до 20 деце 

различитог узраста. Обрађено је  седам песама – Висибаба, Пролећно коло, Пролећна 

песма, Лептирићу шаренићу, Од вртића до вртића, Када се роди дете. У објекту 

„Маслачак“ музичко - ритмичке активности су реализоване у свим  васпитним групама. 

Васпитачи су са децом увежбавали кореографије које су пратиле тематику пројеката. 

Неколико кореографија представљено је деци других васпитних група, а неколико је 

изведено пред родитељима деце у склопу прославе пројекта. 

Музичко ритмичка радионица у  објекату „Невен“ - Старија група – васпитачи 

Милка Мрвић и Маја Зубац. У оквиру ове радионице обрађене су песме. „Циција-

полиција“, “Доле..окрет“, песма „Не ругај се“ уз знаковни језик, песму „Бетон“ уз 

кореографију, песма „Пустите ме, пустите“. 

Музичко ритмичка радионица у  објекату „Пчелица“ – мешовита група 1 

Васпитачи: Дуброја Александра и Ковач Жаклина. 

Простор у радној соби мешовите групе 1 опремљен је готовим звечкама, 

интрументима, хармоником, израђеним звечкама од природних материјала, синтисајзер.                                                                                                                                 

-Заједнички простор-ходник (звучна завеса различитих боја на којима су закачени 

прапорци, звончићи,сталак са прапорцима различитих величина и боја                                                                                                                                  

-Заједнички простор у дворишту вртића- Просторна целина за музику и покрет ( шерпе 

разних облика и величина покачене на стаблима дрвећа, поклопци, које су деца са 

родитељима израђивала, звечке од природних материјала, пластичне лопте које су 

пуњене разним зрневљем које дају различите звучне ефекте, инструменти штапићи, 

готове звечке, прапорци на канапима. 
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Објекат “Ђурђевак“ Чортановци: Реализатор програма-Крнета Светлана                                                                                   

Почели смо са песмом „Пинокио“ чији текст је пратио наш пројекат- „У свету бајки“ 

Деца су показала радост и интересовања за ове песме и покрете. Музика им се свиђа и 

сву је децу подигла на ноге, сви учествују у раду .У тексту се спомињу сви делови тела а 

деца им показују, покрећу и именују јер тако игра Пинокио Деца су усвојила велики број 

песама  

Објекат »Бубамара» Љуково. Музичке активности се организују од октобра 

месеца, у терминима два  пута недељно  у трајању од 30 минута ( у зависности од 

дечијег интересовања). Реализатор програма је васпитач Драгана Попадић. Овим 

програмом рада биле су обухваћене обе групе деце. Деца су радо учествовала у овим 

активностима и често самоиницијативно инсистирала на истим. Такође су три пута 

током година организована заједничке активности обе групе. Кроз ове активности деца 

су међусобно сарађивала размењивал искуства. . На овај начин подстицајно је и 

вршњачко учење.                         

2.2.8. Еколошке радионице   

 Циљ креативних и едукативних еко-радионица су развој еколошке свести као 

унутрашње вредности детета и одговорног односа према животној средини, развој 

креативности, критичког мишљења и активизма у области заштите животне средине.  

 Значајан аспект програма је укључивање породице и локалне заједнице у различите 

еко-акције које организује Установа: прикупљање рециклажног материјала, изложбе 

дечијих продуката који су настали употребом рециклираног материјала, акције 

чишћења и уређења дворишта вртића, прављење кућица и хранилица за птице, 

еколошке приредбе, представе и сл. Носиоци пројекта су васпитачи и деца.    

У  објекту ,,Сунце“,шест васпитних група је укључено у еколошке радионице ( средња 

група 3,мешовита група 3,мешовита група 6,старија 1,мешовита 4 ,монтесори група) 

Васпитачи еколошке радионице:Маја Костадиновић.Олгица Башић Голе,Сања 

Радановић,Љубица Радовановић,Жељка Бођа,Ана Кљајић,Милица Иконић,Слађана 

Добријевић,Гоца Јоргановић,Ивана Лукић,Овука Олга,Ивана Станковић,Марија Козина 

Координатор:Ана Кљајић                                                                                                                                                                    

Током септембра смо имали са децом неколико еколошких активности :-Учешће у 

великој акцији чији је Нурдор део 20.9.2020. Деца у објекту ,,Сунце „ су цртала   и 

дечије цртеже смо послали да се прикључе пројекту прављења највећег цртежа на 

свету.                                                                                                                                                                   

-Учестовали смо и на наградном ликовном конкурсу ЕкоКон-,,Климатске промене у 

боји“.(30.9.2020.)Том приликом смо упознали децу са коралним гребенима и воденим 

екосистемима који су угрожени због загађења и то смо урадили кроз познате приче као 

што је рецимо ,,Језеро“Душице Бојовић                                                                                                                    

-Током Дана меда који су се одржали 25.-26.9.2020. са децом смо причали о значају 

пчела за екосистем. Певали смо песму о пчели,играли покретну игру ,,Пчела“,заједно са 

децом правили паное са креативним радовима,користили монтесори картице у стицању 

сазнања о пчелама и њиховом значају. Циљ нам је био да развијамо осећање 

неопходности и важности сваког живог бића као дела природе и да код деце развијамо 

интересовање за пчеле.Учествујемо у акцији ,,Чепом до осмеха“од почетка школске 

године.Редовно долазе из ове организације,  када накупимо довољан број џакова долазе 

по позиву.  
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Васпитачи еколошке радионице се константо информишу о актуелним догађајима тако 

да смо учествовали на вебинарима:БиоБлитз 22.9.2020.и Разоткривање митова о 

климатским променама(30.9.2020.)                                                                                                                                      

У октобру смо обележили два важна еколошка датума а то су Дани јабука 16.10.Када 

смо у нашим групама изводили експерименте са јебукама и говорили о 

значају,употреби јабука исл.Други важан датум је Дани хлеба који смо обележили у 

сарадњи са нутриционистом Тајаном Граовац.                                                                                                                                                             

Добили смо саднице белог јасена у оквиру акције ,,Посади свој хлад „за коју смо се 

пријавили летос.Заједно са децом смо саднице посадили у дворишту нашег вртића.То је 

једна активност која ће и даље трајати и кроз коју ће деца пратитит развој једног 

стабла.Учествовали смо на хуманитарном  базару 26.12.2020.(деца су правила украсе за 

јелку од природних материјала) 

Наша еколошка радионица у оквиру вибер групе размењује различите идеје ,савете 

,препоруке на недељном нивоу.Свако од учесника има свој део задатка који у току 

месеца уради.Неке колеинице су задужене за информисање ,проналажење различитих 

ресурса на интернету,неко се бави израдом паноа,комуникацијом са организатором 

,,Чепом до осмеха“,и сл.                                                                                                                                        

У другом полугодишту смо наставили са еколошким активностима у којима су 

учествовале све групе еколошке радионице Светски дан кукуруза,16.10.2020..Кроз 

причу ,,Патуљак Кукурузовић“ ,разговор о значају кукуруза кукуруза и креативне 

раdionice.                                                                                                                       Светски 

дан јежева,02.02.2021.Једна од дечијих омиљених песама ,,Склупчао се мали јеж „је 

била незаобилазни део активности током обележавања овог датума. Светски дан 

купуса,17.02.2021.( врсте купуса ,начин коришћење тј врсте јела и сл ;приче Светски 

дан против вршњачког насиљаСветски дан вода-22 март ( Разговор са децом о значају 

воде за живи свет,прича,,Риба и пуж”,упознавање са својствима воде кроз различите 

експерименте)                                                                                                                         

Светски дан цвећа -  посади цвет12 март ( цртање омиљених цветова,сађење цвећа у 

саксије ,сарадња са родитељима око набавке и садње цвећа)                                                                                                                                          

Светски дан медведа ,23 март ( Обележили смо кроз музичко -покретне игре:,,Меда 

Мишко”,,,Идемо у лов”,,бројалица,,Меда”,креативни радови Светски дан ластавица12 

март ( цртање омиљених цветова,сађење цвећа у саксије ,сарадња са родитељима  

родитељима око набавке исадње цвећа) Светски дан маслачака,05.04.2021.( прича 

,,Балска хаљина жутог маслачка“,говорне игре ,,Имам једну жељу“ Светски дан 

дрвећа,21.03.2021.( уочавање повезаности свега у природи а првенствено птица и 

дрвећа,приче о дрвећу ,,Храстова улица“,,Добро дрво“,креативни радови,обилазак 

дворишта и посматрање дрвећа ,уочавање основих карактеристика)                                                                                                                                                 

Светски дан планете Земље ,22.04.2021.– заједничке активности на нивоу 

објекта,укључиле су се све групе у објекту ,,Сунце“.Васпитачи еколошке арадионице су 

припремили разноврсне активности а онда су  групе у објекту изабрале једну од тих 

активности и реализовале у својим васпитним групама.Такође,организовали смо и 

избор за лого еко радионице.Васпитне групе су слале дечије цртеже на заједнички 

Падлет а потом су деца бирала лого еко радионице.Изабран је групни рад мешовите 

групе Светски дан кенгура,15.05.2021.                                                                                                                             

Светски дан ораха,17.05.2021.                                                                                                                       

Током целе године су се сви васпитачи укључивали у реализацију еколошких 

активности чиме су код већег броја деце подстицали развој еколошке свести. Имали 

смо доста заједничких акција,повезали смо се све са једним циљем да кроз разноврсне 

еколошке активности континуирано радимо на развоју еколошке свести код деце 

.Васпитачи су свесни значаја очувања природе и радо се укључују у све активности и 
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креирају окружење погодно за развој еколошке свести код деце.Због епидемиолошке 

ситуације нисмо имали много сарадње са локалном заједницом .                                                                                                                                        

Објекат „Невен“                                                                                                                          

Мешовита 1 –Тина Сурла и Ангелов Кристина                                                                                                                                    

Уређење еколошког кутка у радној соби, брига о живом биљном и животињском свету 

(родитељи донирали цвеће и акваријум са рибицама),брига о кућном љубимцу,разни 

експерименти шта се дешава са биљкама кад немају светлост,воде..,шта је потребно 

биљкама да расту,делови биљке,истраживачке активности са лупама у дворишту 

вртића,како би изгледала земља да нема биљака, садимо садницу белог јасена (донација 

колегинице Ане Вивод).                                                                                                                                   

Деца су веома лепо прихватила све активности и изазове из наше еколошке радионице. 

Свака активност је реализована до краја. Као најдрагоценију издвојили би сађење цвећа 

у дворишту вртића где су се деца касније уводила у навике за бригу о цвећу и 

свакодневним заливањем.                                                                                                                                                                  

Мешовита 2 – Весић Драгана и Никић Вера                                                                                                                                         

У дечијој недељи –„Израда кућице за животиње“ амбалажни материјал                                                                                             

“Рециклажа“ од новинске хартије лепимо кишобране“Чепом до осмеха“ скупљамо 

чепове за хуманитарну акцију                                                                                               

У објекту „Сунцокрет“ у Новим Карловцима.Реализатори програма су васпитачи-

Бркић Рада,Ана Прибић Авдић,Душанка Томић Ковачевић.                                                                                                                         

Еколошке радионице реализоване су  у три групе, мешовитој полудневној, мешовитој 

целодневној  и у припремној групи. Укупно је реализовано 12 радионица. Теме 

радионица биле су:Очување животне средине , Еко патрола, у току Дечије недеље                                                                                                                                

„Здрава храна“- пирамида исхране ,Рециклажа , Светски дан чистих руку, Садимо 

шишарке ,Дрво као живо биће ,Дан орхидеја ,посади цвет,Дан лала, Светски дан 

пчела,Светски дан здравља.                                                                                                                         

Деца су показивала велико интересовање за еколопке радионице, које су од великог 

значаја јер подстичу правилно формирање ставова деце у односу на заштиту средине у 

којој живимо. 

Мешовита група- објекат '' Цврчак'' 

Припремно- мешовита група при ОШ ''22. јул''- Крчедин 

Анђелка Ћосовић - Марија Девић - Дејана Божић 

Радионице су реализоване једном до два пута месечнообе групе.  

Користили смо природне материјале (лишће, песак, земља, саднице биљака, плодови 

биљака, гранчице, дашчице, љуске јаја,шкољкице,каменчићи, глина...) као и картоне, 

амбалаже, тетра пак, пластичне чаше и флаше, пластичне и металне чепове, кесе, 

кутије, ролне картонске... 

 Еко радионицу реализовале су две групе, припремно- мешовита група при О.Ш. '' 22 

јул'' Крчедин и мешовита група из објекта '' Цврчак''. Реализована је 1 до 2 пута 

недељно у циљу подизања свести о значају и заштити животне средине. Деца су на 

различите начине укључивана у очување животне средине. Водили смо рачуна о 

хигијени простора у ком боравимо као и о хигијени наше околине. Од одпадног 

материјала стварали смо нове продукте. 

   

 Објекат „Маслачак“  

Реализатори програма-васпитачи и медицинске сестре-васпитачи објекта 

- Уређење дворишта пред почетак нове школске године - радна акција 

- Отварање и оплемењивање истраживачке просторне целине у дворишту вртића, 
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- Дечје Еко поруке 

- Сађење зачинског биља и цвећа,сађење садница црвеног јавора, 

- Истраживачке активности-како се биљке хране,из чега дрво расте, 

- Корак по корак до аутобуса - активности шта све можемо са гумама.                                         

– Обележавање Дана планете земље, - радионицаизрада лопти крпењача,лутки од 

амбалажног материјала, израда еко украса  

       Сарадња са хуманитарном организацијом " Чепом до осмеха " 

ЕВАЛУАЦИЈА                                                                                                                                          

Еколошким радиницама била су обухваћена сва деца објекта „Маслачак“.Један број 

радионица и активности се реализовао у сарадњи са родитељима деце.Деца су највише 

била заинтересована за изводу експеримента,сађење биљака, као и праћење истих. 

Објекат“Бамби“ Марадик                                                                                                           

Сандра Зекић, Драгана Ђокић,Тамара Брадић                                                                                       

„Еко патрола“- обе васпитне групе сакупљају смеће у дворишту вртића и око  школе)                                                                                                                          

-  Припрема дечијих радова које смо изложили на хуманитарној акцији „Марадик од 

срца“ обе васпитне групе(деца су од неструктуираног материјала правила разне 

предмете-слама, колаж,траке,перлице,стиропор, кутије,картони,јесењи плодови, 

флашице…)                                                                                                                       – 

Радионица са родитењима у поподневним часовима, везана за уређење дворишта                                                                                                                                

-Учешће на хуманитарној акцији „Чепом до осмеха“                                                          

ЕВАЛУАЦИЈА-  Током ове године, одрађено је доста еколошких активности.Неке 

активности које смо желели да одрадимо,ипак, нисмо успели, због ограничења, због 

постојеће епидемиолошке ситуације.Оно што смо приметили је да деца запажају и свој, 

а и туђи немар везан за очување природе (бацање папирића на земљу,поред канте или 

контејнера и др.) Еко активности им се допадају, заинтересовани су да учествују.Умеју, 

сами, без налога васпитача, да сакупе смеће које примете у дворишту, као и 

гранчице;знају да препознају које је лепо, а које ружно понашање у природи.Много 

воле да учествују у бризи око биљака,занимљиво им је да свакодневно заливају наше 

цвеће и чупају траву... 

Објекат ,,Пчелица,, Нови Сланкамен – Бранислава  Татић 

Једном недељно у трајању од сат времена, а некада два пута недељно у трајању од пола 

сата. Деци су еколошке радионице биле веома интеренсантне јер смо користили 

различите материјале за израду. Сва деца су активно учествовала и помагала једној 

другој. Осећали су се веома поносно када су у дечијој недељи делили еко-поруке и 

цртеже, нашим суграђанима на улици . Израђивали су луткице од клипова 

кукуруза,еко-ванземаљац,ракету од картона...  

ОШ „ Браћа Груловић“ Бешка 

Реализатори-Тодорчевић,Ђорђијевић,Стосављевић                                                                                         

Током ове године обе припремне групе су учествовале у раду еко-радионица, један пут 

недељно.Реализоване су следеће темаске целине: 

- буђење еколошке свести код деце, природа и ми (шетнје по месту и околини), биљке у 

нашој радној соби- садимо, играмо се,посета пољопривредној апотеци,трагови од воћа 

и поврћа, правимо лед у боји, експериментишемо, птице станарице, дан чистог ваздуха,                                                                                            

наша башта, прича о гуштерима, дан планете земље, хранилице за птице,  мање смећа 

већа срећа, рециклирамо папир, рециклирамо пластичне чаше                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Остварена је сарадња са еколошким покретом ЕКОБЕ приликом сређивања школског 

паркића. Деца су била активна у радионицама,предлагала теме које их занимају да 
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заједно истражујемо.Надамо се да смо кроз едукативне радионице,игру и догађаје 

приближили заштиту природе деци и пробудили еколошку свест. 

ОШ“Душан Јерковић“ – координатор Лалић Милица ППП група                                       

У сарадњи са ЈП“Комуналац“ садимо дрво генерације у дворишту школе                                                                                                                                 

Обележили смо Дан екологије у дворишту школе                                                                      

Изложба у холу школе „ПреБунето кроз годишња доба очима деце“   „Бундева очима 

деце“ –каширање и украшавање бундеве и изложба у холу вртића , Еко-јаја (изложба у 

холу школе).                                                                                                                      

ОШ“Петар Кочић“ Реализатори сви васпитачи из четири васпитне групе                                             

---Рончевић Ивана-ТадићСмиљка                                                                                                 

Еколошке активности и радионице реализовале су се кроз учешће у пројекту на 

међународном нивоу „Climate action project“ , еко изложебе у вртићу, учешће у 

Хуманитарном базару, прављење играчака и средстава за потребе пројеката..Кроз 

пројектне активности утицало  се на развој еколошке свести код деце и истакнут је 

значај очувања природне средине за сав живи свет. Током реализације пројекта „Од 

луталице до љубимца“ деца су усвојила одговоран и брижан  однос према животињама, 

а неколико деце удомило је напуштене животиње ( псе и мачке).                                                                                                                                                         

Марковић-Репац,Стефановић-Вукмировић,  Деца су развојем еколошке свести утицала 

на родитеље, препричавала активности,мотивисали друге,сакупљала 

чепове,рециклирала,смишљала пароле,цртала плакате,правила 

паное,учествовала,посматрала                                                                                                                                                                      

ОШ“Јован Поповић“  Реализатори сви васпитачи из две васпитне групе-Жугић-

Вујичић и Петковић-Ћућуз                                                                                                                               

Еколошке активности су веома успешно реализоване. Верујемо да смо кроз исте успеле 

да развијемо дечију свест о важности животне околине за сваког појединца. У нашој 

групи,еко активности у биле редовно заступљене.Деца су уживала и заиста давала свој 

максимум.Већину активности смо забележили фото апаратом или мобилним 

телефоном.                                                                                                                                  

2.2.9. Фолклор- традиција 

 Фолклор – традиција има за циљ упознавање деце са традиционалним играма 

инародним обичајима, као и припрему јавних наступа са децом.  Деца се уче народној 

традицији, да ускладе покрет уз музику,правилно држање тела и кооперативност међу 

децом.  

У објекту „СУНЦЕ“ у Инђији реализатори радионица су Марина Бајић и Ивана 

Калеб Мишковић. Радионице су похађала деца из Монтесори групе и старије 4 групе 

(деца узтаста од 4 до 5,5 година ) укупно око 27 деце. Деца су кроз игру се упознавала са 

народном традицијом, инструментима, музиком ...Заједно смо се договарали са децом 

које би песме и игре играли и певали, музичке инструменте свирали, гледали концерте 

деце предшколског узраста (лаптоп ) заједно коментарисали и договарали се шта би 

радили на следећем сусрету. Планирали смо и да се представимо другарима из објекта са 

сплетом игара али нисмо то реализовале. 

Деца су била активни учесници у радионицама, заједно смо коментарисали, 

планирали шта ћемо на следећој радионици да радимо. Ослушкивале смо децу и тако 

одлучиле које игре и песме да учимо. Добит за децу је и дружење са другарима из друге 

групе, ослобађање од треме....Сплетом игара представили смо се на завршној приредби 

Монтесори групе и родитељима смо путем вибер групе слале слике, видео записе и 

коментаре деце (утиске и запажања).                                                                                                    
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При ОШ “Браћа Груловић“ у обе припремне вапитне групе васпитачи су 

реализовале фолклорне активности. Реализатори програма су васпитачи Тодорчевић 

Милица и Дуња Стоисављевић.   

Реализоване су следеће активности:  

-Упознајемо се са појмовима фолклор, традиција, обичаји , вежбамо ритам-такт, дечје 

обичајне и традиционалне песме,  прве кореографије, Игра коло на педесеторо, 

Палеграј, Ја посејах лан, Седи Ћира на врх сламе, Додоле, Ми смо деца весела, Паун 

пасе, Дунаве, Динда чешаљ носи, Милораде,....)                                                                                                                                             

-Повезујемо песму и кораке и правимо формације за извођење кореографије 

(парови,кругови са мањим бројем деце, линија)                                                                                                                                        

- Упознајемо ношњу раличитих крајева Србије (највише смо радили Срем и Банат) 

Деца су била веома заинтересована за фолклор. 

ЕВАЛУАЦИЈА   На самом почетку више су девојчице биле заинтересоване,да би се пред 

крај првог полугодишта дечаци све више распитивали о песмама,улогама  на 

сцени,играма,сцени.... Велики број деце, из обе групе (17-оро), се укључило у фолклор 

нашег друштва,и надам се да смо их бар мало подстакли овим програмом који смо 

реализовали.Остварили смо сарадња  са КУД“Бранко Радићевић“Бешка,који смо 

посетили неколико пута. Остварили смо  сарадњу и са експертима А.Е,Ж.Л и М.Б. 

При ОШ „Петар Кочић“ – Реализатор радионица Ивана Рончевић                                               

Кроз реализацију овог програма деца су се боље упознала са културом, традицијом, 

обичајима, музиком и народном ношњом нашег народа али и обележјима културе 

ромског народа. Деца која су била заинтересована за фолклорне игре научила су две 

кореографије са кореографом М.Г. фолклорне игре из Срема „Дунаве, дунаве“ и 

„Палеграј“                                                                                                                                                                     

При ОШ“22 јул“ Крчедин-Реализатор Дејана Божић                                                                                     
Радионице су  реализоване 2 до 3 пута недељно у периоду од два месеца у циљу да деца 

усвоје и науче о култури и традицији карактеристично за подручје на коме живе. Током 

реализације овог пројекта деца су показивала велико интересовање  за народне игре-кола 

као и за ношњу, неколико деце се уписала на фолклор и придружила другарима из групе 

који су такође чланови КУД-а ''Иво Лола Рибар'' како би наставила да чувају и негују 

културу и традицију. 

 

2.2.10.  Ликовна радионица 

 Ове радионице су имале за циљ упознавање деце са различитим средствима 

ликовног изражавања, подстицање креативности дечијег ликовног стваралаштва, 

неговање естетских вредности,  као и упознавање са садржајима културе.  

Координатор у објекту «Сунце» је Јелена Бодрожић. Ликовне радионице су ове 

године реализоване  у оквиру дечје недеље. Организована је продајна изложба дечијих 

радова у оквиру «Нурдор акције». Укупно је реализовано 6 радионица, а организована је 

и изложба радова насталих на радионицама. Прва радионица одржана  је 07.маја на 

градском шеталишту. Користећи перо и туш, деца су цртала куће и учила о перспективи, 

квалитету линије и сенчењу. Остале радионице су одржане од 14.маја до 11.јуна у холу 

вртића. Деца су бирала мотиве,  а сликали су комбинованом  техником ( суви пастел, угаљ, 

темпера ). Истраживали су о односу величина, волумена и димензијама одабраних 

мотива. Једна радионица је одржана у дворишту вртића, током које су деца стварала  

апстрактне слике користећи  материјале из природе – цвеће, лишће, гранчице. Деца су 

била врло заинтересована и врло мотивисана да истражују нове ликовне технике и да 

експериментишу користићи линију, боју и облик. Ван ликовних радионица  деца су 
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тражила савете за своје недоумице током сликања и предлагали су да будем гост у групи. 

У неколико група је то и реализовано. У холу вртића је отворена  изложба радова насталих 

на ликовним радионицама. 

У објекту „Пчелица“ Нови Сланкамен су реализоване активности у мешовитој 

групи код васпитача Пујин Јасна-Драженовић Ана. Циљ активности је био упознавање 

деце са различитим средствима, подстицање маште и креативности дечијег ликовног 

стваралаштва. Активности су реализоване повремено у временском трајању од једног 

сата- укупно пет активности. За потребе активности, сакупљали смо плодове из природе, 

различите материјале и различите ликовне технике. Теме активности су- Јабука, Постоље 

за јелку, Украси за јелку, Новогодишње јелке... У овом периоду смо остварили добру 

сарадњу са породицом и и локалном заједницом, са приватном фирмом „Пропак“. 

ОШ“Јован Поповић“ . Реализатори су васпитачи –Жугић Ђурић Данијела и 

Радмила Вујичић. Наше ликовне радионице су углавном биле повезане и прилагођене 

пројекту. Пратили смо ваажне датуме и учешћа у појединим ликовнм конкурсима, па смо 

сходно томе прилагодили радионице. Такође, инспирацију смо тражили у разним 

уетничким делима, сликама, промени годишњих доба итд. Ликовна радионица је 

неколико пута била повезана са еко радионицом. Деца су тада осликавала бундеву и 

Ускршње јаје. Неке од тема: “Јесен у мом крају” ,”Зимска ноћ”, “Бубамаре” (тема која је 

пратила пројекат),”Свети Сава”, “Морско дно”, „Фотомонтажа”,”Пролећно дрво”, „Мој 

град” итд. Ликовне радионице су биле веома успешне и деци допадљиве. У току истих, 

владала пријатна и позитивна атмсфера. Деца су понекад од куће доносила разни 

материјал за рад. Посебно им се допала ликовна радионица на отвореном. 

                                                                                                                       

2.3. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ ОД 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

Програм заштите деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

је у претходној радној години делимично реализован. Услед ограничења које су наметале 

мере за сузбијање епидемије вируса, сарадња са породицом и локалном заједницом се у 

току целе радне године одвијала у ограниченом обиму, тако да поједине активности 

планиране програмом заштите нису реализоване, а неке су реализоване у измењеном 

облику. 

Као и претходних година, у свим васпитним групама родитељи су на првом 

родитељском састанку 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. 

Васпитно-образовно особље је у две групе од по 30 учесника у оквиру пројекта 

„Школице живота – заједно за детињство“ учествовало на обукама „Вртић као сигурно и 

подстицајно окружење за учење и развој деце“ и „Живети различитост у вртићу“ и 

развијало компетенције за индивидуализацију и подршку различитости. Након обука 

одржани су и супервизијски састанци са ауторкама програма где су васпитачи имали 

прилику да представе искуства из примене ових програма у пракси.  

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

за реализацију у припремним групама нису реализоване ни у једној припремној групи. У 

малом броју васпитних група реализована су у току године тематска дружења или 

радионице са децом и родитељима, углавном услед мера забране окупљања услед 
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епидемије вируса корона. У појединим групама у јуну месецу су одржане завршне 

приредбе или дружења деце, васпитача и родитеља.  

Светски дан породице 15. мај обележен је у свим објектима предшколске установе 

кроз организовање виртуелне изложбе дечијих радова на тему породице употребом 

дигиталних алата „лино“ и „падлет“. Родитељима је путем вибер групе прослеђен линк и 

омогућено да погледају дечије радове. Васпитачи објекта „Невен“ су поводом Дана 

породице приредили дружење деце, васпитача и родитеља кроз заједничку игру у 

дворишту вртића. Васпитачи објекта „Маслачак“ у Бешки су истим поводом 

организовали ликовну радионицу на тему „Моја породица“ за децу и родитеље у којој су 

учествовале све васпитне групе из објекта. Деца и васпитачи припремних предшколских 

група у ОШ „Браћа Груловић“ у Бешки вежбали су са татама на школском игралишту, а 

васпитачи објекта „Бубамара“ у Љукову организовали штафетне игре. У објекту 

„Цврчак“ у Крчедину поводом Дана породице био је приређен турнир у друштвеним 

играма.  

Тима за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

направио је свој „Падлет“ на који су постављени правилници који регулишу ову област, 

интерни акти предшколске установе, приручници за васпитаче и родитеље, презентације 

и други значајни ресурси који могу бити од користи запосленима у ПУ при организовању 

различитих превентивних активности са децом и родитељима и интервенцији у случају 

постојања насиља и дискриминације, а линк ка „Падлету“ је прослеђен свим 

запосленима. Тим је такође учествовао у доношењу интерног акта предшколске установе 

– процедура за фотографисање деце у установи.  

 
 

2.4. 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. 

 У складу са циљевима програма формирана је мрежа инклузивних група у које су 

укључена деца са сметњама у развоју (32-е васпитне група, 53-оје деце) и тимови 

подршке за свако дете које су чинили васпитачи, стручни сарадници и родитељи. 

Васпитачи су додатно оспособљени за рад  са децом са тешкоћама у развоју, обучени да 

препознају очуване способности детета, да развију програме за њихово активирање и да 

приђу сваком детету као  засебној личности. Акценат је стављен на стварању пријатне 

атмосфере у нклузивним групама  и подстицању сарадње  и комуникације међу децом, 

као и остваривању партнерских односа са родитељима. 

 

Табеларни приказ реализације инклузивног програма 

 

Планиране 

активности 

Начин реализације Носиоци реализације Време 

реализације 

Одређивање 

васпитних група и 

васпитача који ће 

реализовати 

Сагледавање спискова 

деце која остају у вртићу 

која имају урађен 

педагошки профил и 

мере индивидуализације 

Координатор и чланови 

Тима за инклузивно 

образовање                           

-васпитачи који реализују 

програм и                           -

Јун/септембар 

2020. 
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инклузивни 

програм 

и увид у списак 

новоуписане деце са 

сметњама у развоју 

родитељи новоуписане 

деце са сметњама у 

развоју 

Рад Тима за 

инклузивно 

образовање 

Радни састанци Координатор и чланови 

Тима за инклузивно 

образовање 

Септембар 

2020.            

јануар и јун 

2021. 

Формирање ужих 

тимова за пружање 

додатне подршке 

деце са сметњама у 

развоју 

На основу броја уписане 

деце формирани су 

тимови које чини- 

родитељ детета,његови 

васпитачи и један 

стручни сарадник  

Тим за инклузивно 

образовање 

Септембар 

2020. 

Израда нових 

педагошких 

профила ,мера 

индивидуализације  

и ИОП-а 

Увид у списак 

новоуптсане деце за коју 

је Интерресорна комисија 

дала препоруку за израду 

ИОП-а  

Тим за инклузивно 

образовање 

Октобар 2020.                  

–током  

године по 

пријему 

препоруке 

Интерресорне 

комисије 

Саветодавни рад са 

родитељима деце са 

сметњама у развоју 

Радни састанци  Стручна служба  У току године 

Ревизија мера 

индивидуализације 

и ИОП-а 

Радни састанци ужих 

тимова  

Стручни сарадници и 

васпитачи који реализују 

инклузивни програм 

Јануар 2021. 

Сарадња са 

Интерресорном 

комисијом 

Радни састанци  

Писање извештаја за 

децу у инклузији као 

захтева за додарну 

подршку у образовању 

Стручна служба ПУ 

Координатор ИРК  

Председник ИРК 

Током године 

Сарадња са 

ШОСО“Антол 

Скала“ из Старе 

Пазове 

Радни састанци  

Размена информација и 

документације о деци 

којој је потребна додатна 

подршка дефектолога 

Упис деце која су 

похађала нашу ПУ 

 

Стручна служба ПУ 

Психолог и дефектолог из 

ШОСО 

Током године 

Сарадња са 

ДЗ“Милорад Мика 

Павловић“ 

 

 

Размена информација и 

документације 

Стручни сарадници ПУ 

Дефектолог Мирјана 

Митрић 

Педијатриска служба 

Током године 

Сарадња са центром 

за социјални рад 

„Дунав“ Инђија 

Сарадња  везано за 

ангажовање и рад 

персоналних асистената 

који су укључени у рад 

ПУ 

Стручни сарадници ПУ 

Директор ПУ 

Директор ЦСР 

Током године 

Сарадња са 

персоналним 

асистентима 

Размена информација 

Саветодавни рад 

Стручни сарадници ПУ 

Васпитачи 

Током године 
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Сарадња са ОШ са 

територије општине 

Инђија 

Размена информација и 

документације   

Састанци тимова из 

вртића и основних школа 

са циљем што лакше 

транзиције деце на виши 

ниво образовања 

Стручни сарадници ПУ 

Стручни сарадници ОШ 

Родитељи деце 

Април,мај, 

јун 2021. 

Стручно 

усавршабање 

унутар установе  

Радионица са 

васпитачима на тему, 

активности по мери 

детета“ 

Координатор С.Прелић и 

васпитач А.Вивод 

Октобар 

2020. 

 

Закључак: 

 

 Инклузивни програм је реализован  у 32 васпитне групе .Програм је био 

организован у десет припремних група и у 22 васпитне групе деце од 3-5,5 година .Било 

је укључено 53 деце са различитим сметњама у развоју  за које је утврђена потреба за 

додатном подршком у васпитно-образовном раду или су била на праћењу. 

 Активност  тима за додатну подшку односила се на прикупљање података о деци, 

индивидуални разговори са родитењима, пружање информација  родитељима  о 

остваривању права детета  из домена социјалне, здравствене и образовне заштите, 

прибављање сагласности родитеља за примену ИОП-а у образовном раду, учешће 

родитеља у изради  плана транзиције  итд. Тимски су  креиране мере  индивидуализације 

,педагошки профили и индивидуални образовни планови. 

 ИОП је рађен за четворо деце у програму, а осмишљавали су га Тимови за 

пружање додатне подршке детету које чини- родитељ детета у програму ,његови 

васпитачи и један стручни сарадник, 28-оро деце је било на праћењу, а 17-оро деце је 

имало урађен педагошки профил и мере индивидуализације.Подршку персоналног 

асистента имало је петоро деце. Дефектолог запослен у  ШОСО „Антон Скала“ је радио 

два пута недељно са децом из припремних група која су имала урађене мере 

индивидуализације и која су била на ИОП-у. 

 Саветодавни разговори са родитељима деце са сметњама у развоју су реализовани 

континуирано од стране стручних сарадника  и чланова Тима за пружање додатне 

подршке  детету. 

 Деца која су похађала ППП од њих 18-оро,  петнаест је уписано у редовне основне  

школе којима припадају по месту становања,два детета су уписана  у  ШОСО„Антон 

Скалу“ а једном детету је одложен полазак у школу.Предата је документација о 

напредовању деце Тимовима за пружање додатне подршке детета у школама. 

 Сарадња са Интерресорном комисијом реализована је у континуитету, док је са  

Домом здравња, Центром за социјални рад „Дунав“, ШОСО „Антон Скала“ релаизована 

у вези конкретног детета. 

 Релизовано је  стручно усавршавање унутар установе (радионице) за васпитаче 

који имају дете у инклузији  са циљем њиховог оснаживања за рад. Присутно је било 20 

васптача и 2 стручна сарадника . 

  

 

2.5. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПРЕВЕНТИВНЕ 

ЗДРАВСТЕВЕНЕ ЗАШТИТЕ   

 Превентивна здравствена заштита деце предшколског узраста која се остварује у 

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

- 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 

 

 

 

 

 

 

Стручни сусрети ВОР учешће у 

презентацији „Истраживање са 

децом на тему моје тело“ 

Традиционални XXIV стручни 

сусрети ВОР учешће у 

презентацији „Искуство 

ПУ“Бошко Буха“ у грађењу 

онлајн заједнице учење и 

подршка“ 

- Национални конгрес XXIV 

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 

 

Мај-Тара 

 

Октобар-

Кладово 

 

 

Јун-Златибор 

 

 

 

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,обавештења и 

контрола свих запослених у вези 

са поступањем за време 

пандемије 

 

 

Сарадници 

за негу и 

ПЗЗ 

 

Током године 

САРАДЊА СА: 

 

Савезом медицинских 

сестри предшколских 

уастанова Србије 

- Активно учешће у раду управног 

одбора СМСПУС  

Активно учешће у раду 

СМСПУС-а  у организацији и 

реализацији свих стручних 

сусрета медицинских сестара  

- Учешће у комисији СМСПУС за 

избор радова  

Сарад.за 

негу и ПЗЗ 

М Поповић 

 

Сарад.за 

негу и ПЗЗ 

М.Поповић 

 

  

 

Током године 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

Сарад.за 

негу и ПЗЗ 

 

 

 

 

 

Током године 
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опреме који морају бити 

обезбеђени на радном месту... 

- едукације - предавање увођење 

у хасап си. 

- израда месечних планова за 

дезинфекцију објеката и 

дворишта 

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 из 

Краљева, Крагујевца, 

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 

Учешће у раду 

васпитно-базовног 

већа Установе 

 

- разне теме и садржаји 

Сарад.за 

негу и ПЗЗ  

 

 

 

Током године 



ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2020/21.  РАДНУ ГОДИНУ 

 

57 
 

 

 

 

 

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  

- 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 

-  листу потрошног санитетског  

материјала 

-  листе пружања прве помоћи 

деци и запосленима у установи 

-  евиденција  хигијенског стања 

у установи 

- годишњи план рада 

- годишњи извештај рад 

 

 

 

 

 

 

 

Сарадници 

за негу и 

ПЗЗ 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

III ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 
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 У складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником 

о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и 

стручних сарадника а у циљу успешнијег остваривања и унапређивања образовно-

васпитног рада и стицања компетенција потребних за рад сви васпитачи и стручни 

сарадници су у току школске године континуирано и активно радили на свом стручном 

усавршавању.Због епидемије вируса COVID-19, била су забрањена  окупљања , па због 

тог разлога нисмо били у могућности  да организујемо по плану семинаре стручне 

скупове ,конференције..... 

 Велики број активности стручног усавршавања је организован путем интернета , 

али је било и организованих обука непосредно,физичким присуством запослених. 

 

Стручно усавршавање је реализовано кроз следеће активности: 
р.

б. 

Организатор 

одржавања 

стручног 

усавршавања 

Предавач Садржај , 

програм, циљ 

Учесници Датум 

Место 

1. Удружење 

Изражајност 

 Међународни 

стручни скуп –

вебинар 

''Проговори да 

видим ко си-

култура говора и 

усмено 

изражавање'' 

Васпитачи , 

медицинске сестре- 

васпитачи,стручни 

сарадници,  

пом.директора,директ

ор 

29.8.2020. 

Путем 

Интернет

а 

2. Савез 

удружења 

медицинских 

сестара  ПУ 

Србије 

 

 

 

 Стр.сусрети 

медицинских 

сестара ПУ 

Србије ''Деца и 

одрасли у 

заједницком 

уређењу средине 

која подржава 

учење и развој 

деце '' 

 

Г.Јовић, 

В.Мишић,С.Прелић-

презентовали  

Рад 

А.Баталов,Ј.Баквић  и 

И.К.Мишковић-  

презентовали рад 

Н.А.Ђилас,М.Попови

ћ-учесници 

Од 8.-

11.10.202

0.год. 

Кладово 

3. Педагошко 

друштво 

Војводине 

 

 

 

 Стр.скуп на 

тему ''Сусрет 

Година узлета и 

школе'' 

Васпитач И.Рончевић 8.10.2020. 

Преко 

Зум-а 

4. ПУ ''Бошко 

Буха'' 

 

 

 

 ''Са пепељугом 

око света – 

Пројектно 

планирање у 

вртићу'' 

30 учесника 

(васпитачи, 

мед.сестре 

 васпитачи и 

стр.сарадник) 

31.10.202

0. 

ПУ''Бошк

о 

Буха''Инђ

ија 

5. 

 

 

 

 

 

 

Институт за 

модерно 

образовање 

 

 Онлајн 

акредитован 

стручни скуп 

''Решавање 

проблема-

стимулација 

интелектуалног 

Учесници. Васпитачи, 

мед.сестре  

васпитачи 

стр.сарадници , 

 пом.директора 

7.11.2020. 

Онлајн 
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 развоја(примери 

добре праксе) 

6. ОБразовни 

информатор 

Марко Јекић, 

дипл.економист

а 

Најчешћа 

питања у вези са 

обрачуном 

примања 

запослених у 

јавном сектору 

Б.Вранић,шеф 

рачуноводства 

М.Ђурић,финансијски 

радник 

08.11.202

0. 

Онлајн 

7. ОБразовни 

информатор 

Регина Раделић, 

Данијела 

Иванковић 

-Доношење 

финансијских 

планова 

буџетских 

корисника за 

2021. 

-Припреме за 

састављање 

годишњих 

финансијских 

извештаја за 

2020.годину 

Б.Вранић,шеф 

рачуноводства 

М.Ђурић,финансијски 

радник 

23.12.202

0. 

Онлајн 

8. 

 

ОБразовни 

информатор 

 Традиционални 

сусрети 

установа 

Б.Вранић,шеф 

рачуноводства 

В.Ковачевић,секретар 

18.-

21.10.202

0. 

Златибор 

9. Семинари 

Србије 

Хајрија 

Кубуровић 

-Набавке изузете 

од примене 

Закона и 

најчешћи 

проблеми и 

примери у 

примени ЗЈН 

Селена Поповић,сл.за 

јавне набавке 

25.11.202

0. 

Онлајн 

10

. 

Семинари 

Србије 

Хајрија 

Кубуровић 

-Обука за рад на 

Порталу јавних 

набавки 

Селена Поповић,сл.за 

јавне набавке 

26.11.202

0. 

Онлајн 

11

. 

Предшколска 

установа''Бош

ко Буха'' и 

фондација''Н

овак 

Ђоковић'' 

Наташа 

Анђелковић и 

Весна 

Златаровић 

Семинар 

''Откривање 

дигиталног –

Креативна и 

одговорна 

примена 

дигиталне 

технологије у 

вртићу'' 

60 учесника (2 групе 

по 30 учесника): 

-мед.сестре 

васпитачи,васпитачи, 

стручни 

сарадници,пом.директ

ора, 

директор 

22.01.202

1. 

5 недеља 

путем 

Интернет

а 

12

. 

Савез 

удружења 

васпитача 

Србије 

 Онлајн 

конференција 

''Један дан у 

вртићу'' 

Учесници:Ивана 

Рончевић и 

 Бранкица Петковић 

28.и 

29.01.202

1. 

Преко 

платформ

е 
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Микросо

фт Тимс 

13

. 

 

МПНТР  Обука преко 

интернета : Унос 

података у 

јединствени 

информациони 

систем просвете 

Селена Поповић,сл.за 

јавне набавке 

С.Радивојевић, 

гл.васпитач 

Н.Банић 

,пом.директора 

17. и 

18.02.202

1. 

Преко 

Тимс 

платформ

е 

14

. 

 

Балкански 

савет 

 Вебинар 

''Јединствени 

информациони 

систем просвете 

у предшколским 

установама'' 

С.Поповић,сл.за јавне 

набавке 

23.02.202

1. 

Онлајн 

15

. 

Удружење 

васпитача 

Новог Сада 

 Онлајн стручна 

конференција''В

ртић по мери 

дигиталног 

доба'' 

20 учесника 

(васпитачи из свих 

 објеката) 

17.04.202

1. 

Онлајн 

16

. 

ДУ''Дечија 

радост''Ириг 

В.Радуловић, 

прос.саветница, 

Сања Риста 

Попић,педагош

киња(ПЗВ), 

Др О.Велишек 

Брашко(проф.на 

Високој школи 

за васп.) 

Акредитовани 

стр.скуп ''Седми 

луткарски 

фестивал деце 

предшколских 

установа'' 

Васпитачи: 

М.Вукмировић,С.Репа

ц,С.Прелић 

3.-

4.06.2021. 

Бања 

Врдник 

17

. 

 

Савез 

удружења 

медицинских 

сестара ПУ 

Србије 

 Стручни скуп 

''Унапређивање 

васпитно 

образовне 

праксе кроз 

размену 

професионалних 

искустава'' 

Учесници: 

С.Прелић,стр.сарадни

к-логопед 

Г.Јовић.мед.сестра-

васпитач 

А.Боровица,мед.сестр

а-васпитач 

20.-

23.05.202

1. 

Тара 

18

. 

Фондација 

Темпус 

 Акредитована 

обука ''Употреба 

ИКТ алата у 

циљу 

унапређења 

наставе'' , 

одржана у 2 

термина 

Учесници: 

Васпитачи: 

Д.Ж.Ђурић,А.Вивод,

Д.Весић, 

Н.Банић и Ј.Кресоја 

30.03.-

06.04.202

1. и 

01.06.-

15.06.202

1. 

19

. 

Удружење 

васпитача 

Војводине 

 Акредитована 

обука''Откривањ

е дигиталног-

Креативна и 

одговорна 

примена 

дигиталне 

Учесници.(10 

васпитача) 

Д.Ж.Ђурић,А.Марков

ић,С.Тадић, 

С.Репац,Н.Лајбеншпе

ргер, 

17.05.-

18.06.202

1. 

Трајање:5 

недеља, 
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технологије у 

вртићу'' 

С.Зекић,М.Печиљ,Р.К

овачевић, 

А.Брдар, Д.Ђокић 

 

Путем 

Интернет

а 

20

. 

Педагошко 

друштво 

Србије 

 Акредитована 

конференција '' 

Дигитално 

образовање 

2021.'' 

Мед.сестре-васпитачи 

, васпитачи,  

стручни сарадници, 

директор,пом.директо

ра 

08.-

10.04.202

1. 

Онлајн 

21

. 

Предшколска 

установа''Hap

py kids'' и 

Центар за 

стручно 

усавршавање 

Кикинда 

 Међународна 

конференција 

Савремениизазо

ви изазови 

вртића- ''Вртић 

21.века '' 

Васпитач Олгица 

Башић Голе 

01.04.202

1. 

Онлајн 

22

. 

Савез 

удружења 

васпитача 

Србије 

 Стручни скуп 

''Сусретање 

васпитача-Један 

дан у вртићу'' 

Вапитачи : 

А.Сурла,Н.Ћућуз,Р.Бр

кић 

27.05.-

30.05.202

1. 

Врњачка 

Бања 

23

. 

Савез 

удружења 

медицинских 

сестара ПУ 

Србије 

 Национални 

Конгрес 

превентиве 

''Унапређивање 

здравствено 

васпитне праксе 

кроз размену 

професионалних 

искустава'' 

Учесник : Марија 

Поповић 

11.06.-

13.06.202

1. 

Златибор 

24

. 

Предшколска 

установа 

''Бошко Буха'' 

 Семинар за 

мед.сестре 

’’Вртић као 

центар добре 

комуникације'' 

мед.сестре-васпитачи 

-11 учесника 

19.06.202

1. 

Инђија 

25

. 

Савез 

удружења 

васпитача 

Србије 

 Стручна 

конференција 

''Вредносне 

димензије 

васпитног 

процеса које 

обезбеђују 

квалитетно  

ПВО за сву 

децу'' 

Учесници: 

Н.А.Ђилас,стр.сарадн

ик-психолог 

И.К.Мишковић,васпит

ач 

Д.Миљуш,васпитач 

17.06.-

20.06.202

1. 

Врњачка 

Бања 

26

. 

Центар за 

неформално 

образовање''Д

руги корак'' 

 Акредитована 

конференција''С

авремено 

образовање и 

развој праксе-

шта смо 

научили а шта 

учимо и даље'' 

Учесници: 

Н.А.Ђилас,Ј.Кресоја и 

 И.К.Мишковић 

26.06.202

1. 

Нови Сад 
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27

. 

Савез 

удружења 

здравствених 

радника 

Републике 

Србије 

 Национални 

конгрес 

здравствених 

радника Србије 

прве категорије 

са 

међународним 

учешћем 

''Разлози 

рекламације 

намирница 

добављачима у 

предшколској 

установи'' 

Учесник : 

Бранка Ђаниш 

Максић(аутор рада) 

30.06.-

04.07.202

1. 

Златибор 

 
 На основу увида у реализоване активности стручног усавршавања запослених ,ван 

установе, закључујемо да је на акредитованим програмима стручног усавршавања  

учествовало 116 запослених, а на акредитованим конференцијама ,стручним скуповима 

и осталим облицима је учествовало 48 запослених. Због проглашене епидемије и 

прописаних мера забране окупљања , велики број стручних скупова , конференција и 

округлих столова  су запослени похађали путем интернета. 

 Похађањем обука запослени су навели да су стекли одређена знања (о основама 

програма васпитно-образовног рада , о пројектном планирању и знања из информатике) 

као и вештине (комуникацијске , конструктивно решавање конфликата , отвореност ка 

новом ,односно за ново). Посебно бисмо истакли активно учешће запослених на 

стручним скуповима и конференцијама , где су запослени (васпитачи , медицинске сестре 

васпитачи и стручни сарадници ) презентовали стручне радове и на тај начин 

представили установу. 

 

Извештај о   стручном усавршавању запослених унутар установе  у радној 

2020/2021. години   

 
            Ажурно се води Евиденција стручног усавршавања васпитача и стручних 

сарадника како кроз акредитоване програме, тако и кроз активности унутар Установе 

Сви васпитачаи и стручни сарадници су попунили Упитник – план стручног 

усавршавања запослених . Попуњени Упитници-планови васпитача и стручних 

сарадника налазе се у архиви али су и саставни део  портфолија запослених. На основу 

попуњених упитника у току године издвојиле су се следеће активности које предузима 

установа у оквиру својих развојних активности , кроз које су се запослени стручно 

усавршавали (и остварили 44 сата годишње ): 

  
Назив 

теме и 

облика 

стручног 

усавршава

ња 

Излагач-

носилац 

 

 

Тема Учесник 

 

Место и 

датум 

одржава

ња 

Извођење 

активност

и са 

дискусијо

м и 

И.Лукић,Г.Јорг

ановић 

''Подршка социо-

емоционалном 

учењу у оквиру 

васпитно-

образовног рада са 

Б.Костић,Д.Косановић,Љ. 

Мали,Н.Банић 

Инђија, 

22.9.2020

. 
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анализом 

(приказ 

пројекта, 

посматрањ

е дечијих 

активност

и и 

просторни

х целина) 

децом 

предшколског 

узраста'' 

М.Мрвић,М.Зу

бац 

''Изражавање 

емоција'' 

К.Ангелов, 

Д.Весић,Ј.Кресоја 

Инђија, 

22.9.2020

. 

Н.Б.Огњановић Радионица''Тужно 

дрво'' 

Ј.Матић,А.Марковић,М.Шк

орић, 

Ј.Кресоја,Н.Банић 

Инђија, 

23.9.2020

. 

И.Рончевић ''Моја осећања'' С.Тадић,М.Вукмировић,С.Р

епац, 

Ј.Кресоја,Н.Банић 

Инђија, 

23.9.2020

. 

А.Д.Першић,Ј.

Пујин 

''Породична слика'' А.Дуброја Инђија, 

23.9.2020

. 

 Р.Вујичић,Д.Ж.

Ђурић 

''Подршка социо-

емоционалном 

учењу у оквиру 

васп.обр.рада са 

децом 

предшколског 

узраста'' 

Н.Ћућуз Инђија, 

24.9.2020

. 

 М.Тодорчевић ''Свест о себи , 

картице осећања'' 

С.Бижић,Н.Марјанов,С.Туте

к, 

Ј.Кресоја,Н.Банић,С.Прелић 

Инђија, 

24.9.2020

. 

 Т.Божић,Р.Ков

ачевић 

''Иако сам 

мали,имам 

осећања'' 

С.Бижић,С.Тутек,Н.Марјано

в 

Инђија, 

22.9.2020

. 

Излагање 

поводом 

похађања 

акредитов

ане обуке 

или 

стручног 

скупа, са 

анализом 

и 

дискусијо

м 

 

 

Снежана 

Прелић-

логопед, 

Ана Вивод-

васпитач 

Радионица за 

запослене''Приступ

и у прилагођавању 

садржаја деци са 

сметњама у 

развоју-активности 

по мери детета'' 

19 учесника : 

Ј.Матић,Ј.Бодрожић,И.Луки

ћ, 

Н.Марјанов,С.Зекић,Д.Божи

ћ,Р.Божић, 

Н.А.Ђилас,Н.Ћућуз,С.Бижи

ћ, 

Р.Ковачевић, 

С.Репац,Ј.Узелац,А.П.Авдић

, 

Д.Весић,Љ.Малетић,Н.Пере

нчевић 

,С.Тутек, М. Бајић 

Инђија, 

22.10.202

0. 

 Ана 

Сурла,Наташа 

Ћућуз,Рада 

Бркић 

Излагање са 

стручног скупа 

''Сусретање 

васпитача-један 

дан у вртићу'' 

Учесници : 65 запослених( 

мед. 

сестре-васпитачи, 

васпитачи, пом.директора) 

Инђија 

16.06.202

1. 

Вођење 

радионице 

за 

унапређењ

е 

компетенц

Г.Јовић ''Основна 

информатичкла 

знања'' 

Р.Божић,М.Јајић,Б.Петковић

,В.Ђорђијевић, 

А.Д.Першић,Ж.Ковач,С.сте

фановић, 

С.Здравковић,С.Зекић,Д.К.Т

омић,Н.Банић 

Инђија, 

29.10.202

0. 
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ија 

запослени

х , по 

оригиналн

ом 

сценарију 

 

И.Рончевић, 

С.Тадић 

''Обука-Гугл 

учионица(платфор

ма за учењу на 

даљину) 

Г.Јовић,А.Брдар,В.Никић,М.

Вукмировић, 

С.Репац,Ј.Матић,М.Шкорић,

А.Марковић, 

Р.Вујичић,И.Лукић,Ј.Кресој

а, 

Н.Банић 

Инђија,, 

30.10.202

0. 

 

 

 

И.К.Мишковић

, 

А.Сурла,Н.А.Ђ

илас, 

Ј.Кресоја,Д.Зин

аић, 

А.Вивод 

''Документовање 

ВО рада у књизи 

рада'' 

Сви запослени Инђија, 

26.10.202

0. 

28.10.202

0. 

 

Унапређив

ање 

компентен

ција кроз 

модел 

“Хоризонт

алне 

евалуације

”или 

критичког 

пријатеља 

 

ЕВАЛУАТОР – ЕВАЛУИРАНИ 

  

Место и 

датум 

одржава

ња 

Хоризонтална размена између 

објеката на основу акционог плана 

за унапређење рада установе на 

основу резултата самовредновања у 

области –васпитно образовни рад – 

физичка средина. 

Циљ:размена искустава на 

нивоу установе  

у циљу заједничког 

учења,критичког  

преиспитивања и унапређења 

рада установе. 

Бешка, 

обј.''Масл

ачак'' 

Љуково, 

обј.''Буба

мара'' 

1.дан-17.05 Васпитачи из обј.''Сунце'' 

посетили  

обј.''Маслачак'' у Бешки 

 

2.дан-18.05 Васпитачи из обј.''Сунце'' 

посетили  

обј.''Маслачак'' у Бешки 

 

3.дан-19.05. Васпитачи из обј.''Невен'' 

посетили 

 обј.''Маслачак'' у Бешки 

 

4.дан-20.05. Васпитачи из 

обј.''Сунцокрет'' посетили 

 обј.''Маслачак'' у Бешки 

 

5.дан-21.05. Васпитачи из обј.''Цврчак'' 

посетили  

обј.''Бубамара'' у Љукову 

 

Презентац

ија 

стручног 

рада 

(приказан

ог на 

стручном 

скупу или 

само 

приказ у 

установи) 

 

 

 

Aлександра 

Боровица,Сн

ежана 

Маловразић 

Презентација 

стручног рада са 

стручног скупа 

мед.сестара на 

Тари,2021.) 

Учесници : 65 запослених( 

мед.сестре- 

васпитачи, васпитачи, 

пом.директора) 

16.06.202

1. 

Инђија 

- - - - 
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Учешће у 

пројектим

а на нивоу 

установе, 

локалном 

нивоу,на 

републичк

ом нивоу 

и на 

међународ

ном нивоу 

 

 

НАРНС(наци

онална 

асоцијација 

родитеља и 

наставника 

Србије) 

Фондација за 

отворено 

друштво 

Србије, 

ЦОП(центар 

за образовне 

политике) 

Пројекат ИКО клуб-

превазилажење 

сегрегативног 

мултикултурализма;

родитељи и 

наставници ка 

интеркултурализму 

Учесници: Неда 

А.Ђилас(психолог), 

Драгана Миљуш,Наташа 

Ћућуз, 

Бранкица Петковић,Данијела 

Жугић Ђурић,  

Сандра Зекић 

Од 

јануара 

до априла 

2020. 

а 

завршна 

конферен

ција 

11.12.202

0. 

 

 

Еразмус + 

пројекат 

''Ка отворености и 

инклузивности 

вртића кроз 

европску сарадњу'' 

Мотивациони 

дан(инфо дан-

промоција пројекта) 

Учесници:Неда Аврамов 

Ђилас, 

Јелена Кресоја,Данијела 

Жугић Ђурић, 

Ана Сурла,Јелена 

Бодрожић,Драгана Миљуш 

 

20 запослених учествовало 

на инфо дану 

Од 

децембра 

2020. -  

 

 

1.10.2020

. 

 Фондација 

Јасен 

(фондација за 

заштиту 

животне 

средине) 

Пројекат''Еко 

башта'' 

Координатор:А.Кљајић и 

учесници: 

И.К.Мишковић,В.Мишић,Г.Ј

овић у 

 сарадњи са другим 

васпитним групама 

 у објекту ''Сунце'' 

Комисија за израду еко 

баште:Б.Мандић 

,С.Прелић и С.Репац 

Децембар 

2020. 

 Ана Сурла 

Д.Хемон 

Попадић 

Аутори 

пројекта''Уређење 

дворишта''-награђен 

на конкурсу ЗУОВ-

а,3.место 

Васпитачи из објекта 

''Бубамара'',деца ,  

родитељи 

18.01.202

1. 

 

 

ПЗВ,покраји

нска 

институција 

Пројекат ''Примена 

ИКТ-а у 

предшколским 

установама'' 

Васпитачи,мед.сестре-

васпитачи и  

стручни сарадници 

20.05.202

1. 

 Покрајински 

секретаријат 

за 

образовање 

Пројекат ''Наша 

Инђија кроз 

историју и 

традицију'' 

Учесници : припремне 

предшколске  

групе при основним школама 

(деца , 

васпитачи ,родитељи) 

 

 

Од 

априла до 

јуна 

2021.годи

не 

 Савез 

спортова 

Србије 

Пројекат ''Спорт је 

важан да би био 

здрав и снажан'' 

Учесници : сви објекти ( деца 

, 

васпитачи ,родитељи) 

 

Од 05 

04.2021. 

и даље 

Учешће у 

вебинарим

а и онлајн 

УНИЦЕФ 

СРБИЈА 

Онлајн 

конференција за 

родитеље и 

Мед.сестре-

васпитачи,васпитачи, 

6.11.2020

. 

Онлајн 
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конференц

ијама и 

скуповима

, обукама 

 

 

стручњаке о 

подстицајном 

родитељству и 

програмима 

подршке 

''Родитељ у центру 

пажње'' 

стр.сарадници,директор,пом.

директора 

 Друштво 

дефектолога 

Србије 

''Примена 

асистивних 

технологија и 

потпомогнуте 

комуникације у 

пружању подршке 

деци раног узраста 

са комплексним 

комуникационим 

потребама и 

њиховим 

породицама'' 

Мед.сестре-

васпитачи,васпитачи, 

стр.сарадници,директор,пом.

директора 

Вебинар 

је 

подељен 

у 4 теме 

и 

реализов

ан је : 

17.09.202

0. 

18.09.202

0. 

24.09.202

0. 

29.09.202

0. 

 

 

 

 

Фондација 

Темпус 

''Еразмус + 

платформе и мреже 

за професионално 

усавршавање 

наставника 

Мед.сестре-

васпитачи,васпитачи, 

стр.сарадници,директор,пом.

директора 

22.09.202

0.  

 

 

 

Истраживачк

о едукативни 

центар 

''Трансверзалне 

дигиталне 

компетенције'' 

Мед.сестре-

васпитачи,васпитачи, 

стр.сарадници,директор,пом.

директора 

19.10.202

0. 

 

 

Клуб 

родитеља и 

наставника 

Нови Сад 

(Загорка 

Маринковић) 

''Музеј-место 

сусрета школе и 

вртића'' 

(једна успешна 

прича о транзицији) 

Мед.сестре-

васпитачи,васпитачи, 

стр.сарадници,директор,пом.

директора 

27.10.202

0. 

 

 

Божидарац 

Дигитал 

Онлајн радионица 

''Самопоштовање и 

самопоуздање-како 

се постижу и негују'' 

Мед.сестре-

васпитачи,васпитачи, 

стр.сарадници,директор,пом.

директора 

17.11.202

0. 

 

 

ПсихологЖа

на Ердељан 

''Како подстицати 

самоконтролу код 

деце која бурно 

емоционално 

реагују'' 

Мед.сестре-

васпитачи,васпитачи, 

стр.сарадници,директор,пом.

директора 

18.11.202

0. 

 

 

УНИЦЕФ Међународни 

вебинар''Орбите 

подршке око 

породице-

Подстицајно 

родитељство у 

центру пажње 

заједнице'' 

Мед.сестре-

васпитачи,васпитачи, 

стр.сарадници,директор,пом.

директора 

16.12.202

0. 
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Академија 

Филиповић 

Обука''Електронски 

портфолио'' 

Мед.сестре-

васпитачи,васпитачи, 

стр.сарадници,директор,пом.

директора 

 

 Удружење 

васпитача 

Војводине 

Вебинар ''Подршка 

је важна'' -1.циклус 

''Подршка је важна''-

2.циклус 

''Подршка је важна 

''-3.циклус 

Мед.сестре-

васпитачи,васпитачи, 

стр.сарадници,директор,пом.

директора 

25.03.202

1. 

27.04.202

1 

03.06.202

1. 

 

 

 

МПНТР Вебинари 

Предшколска 

оонлајн заједница 

учења –''Учимо и 

мењамо праксу'' 

1.тема:Подршка социјално 

емоционалном 

 учењу деце предшколског 

узраста(Пример  

хоризонталне размене)-

презентовала  

Н.А.Ђилас 

(учесници:Ј.Кресоја,А.Кљаји

ћ,М.Зубац, 

Б.Марковић,Н.Б.Огњановић, 

С.Зекић,М.Тодорчевић) 

2.тема:''Дигитални алати у 

функцији  

професионалног развоја. 

(Гугл учионица)-

презентовалеИ.Рончевић и 

С.Тадић(учесници:Н.Банић,С

.Радивојевић, 

С.Прелић,А.Брдар,С.Девић, 

Д.Ковачевић Томић) 

3.тема:''Подршка добробити 

и резилијентности 

 деце предшколског 

узраста''(Подршка  

добробити деце кроз 

партнерство са  

породицом)-презентовале 

Д.Х.Попадић, 

А.Сурла (учесници:4.тема: 

Васпитање пружањем 

подршке и 

 успостављањем правила –

учесници:  

Д.Ђокић и Д.Божић 5.tema: 

Креирање стимулативних 

средина за развој 

 И учење деце предшколског 

узраста(мед . 

сестре),учесници 

:Т.Граовац,А.Боровица 

24.03.202

1. 

 

 

 

29.03.202

1. 

 

 

 

07.04.202

1. 

 

 

12.04.202

1. 

 

12.05.202

1. 

 

 

 

Педагошко 

друштво 

Војводине 

Стрес и 

професионална 

улога-како не 

сагорети? 

Мед.сестре-

васпитачи,васпитачи, 

стр.сарадници,директор,пом.

директора 

03.03.202

1. 
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 Психолошко 

саветовалиш

те Ниш 

Вебинар Практичан 

рад са децом из 

спектра аутизма-

искуства терапеута 

Мед.сестре-

васпитачи,васпитачи, 

стр.сарадници,директор,пом.

директора 

15.03.202

1. 

 ЦИП  Вебинар ''Искуства 

употребе 

дигиталних 

технологија у раду 

са децом,кроз 

принципе и примере 

инспиративне Ређо 

Емилиа праксе'' 

Директор,пом.директора,пси

холог,педагог, 

вапитачи: 

М.Зубац,Д.Ж.Ђурић,М.Ковач

евић, 

М.Јунг,Ј.Тодоровић 

14.05.202

1. 

Подршка 

компетенц

ијама 

практичар

а кроз 

обуку 

''Приче за 

учење- 

заједничко 

праћење и 

документо

вање 

детета и 

васпитача 

 

Олгица 

Стојић 

''Приче за учење-

заједничко праћење 

и документовање 

детета и васпитача'' 

62 учесника 

(директор,пом.директора, 

стручни 

сарадници,васпитачи, 

мед.сестре-васпитачи) 

Инђија, 

4.11.2020

. и 

5.11.2020

. 

Подршка 

компетенц

ијама 

запослени

х кроз 

видео 

обуку у 

оквиру 

пројекта  

''Подршка 

развоју 

предшкол

ске онлајн 

заједнице'' 

 

 

 

Сајт МПНТР 1.''Социјално-

емоционално учење 

деце предшколског 

узраста'' 

2.''Подршка социо-

емоционалном 

учењу у оквиру 

васп.обр.рада са 

децом 

предшколског 

узраста'' 

3.''Дигитални алати 

у функцији 

проф.развоја'' 

 

4.Подршка 

добробити и 

резилијентности 

деце предшколског 

узраста 

 

 

 

1.65 запослених(упитник за 

запослене на  

тему ''Социо-емоционално 

учење'' ,  

2.хоризонтална размена 

преко апликације Зум) 

 

2. 44 запослена (посматрање 

активности деце  

на тему''Социо-емоционалног 

учења, 

попуњавање чек листе за 

процену квалитета 

 активности и чек листе 

''Социо-емоционално 

 учење из угла васпит.'') 

 

3. 26 запослених (упитник за 

запослене о  

коришћењу дигиталних 

медија у раду и  

потрбној подршци, 

радионице за запослене 

1.23.7.20

20. 

 

2.30.9.20

20. 

 

3.30.10.2

020. 
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 Из реализованих облика стручног усавршавања можемо закључити да су 

активности стручног усавршавања биле разноврсне , да је посета и одазив запослених 

задовољавајући. 

 У наредном периоду очекујемо активирање запослених који до сада нису били 

реализатори активности стручног усавршавања и наставак стручног усавршавања како у 

установи тако и ван ње. 

 

 

 

 

 на тему дигиталних 

компетенција) 

 

4.Око 40 запослених 

(упитник за васпитаче 

 на тему ''Подршка 

добробити и 

 резилијентности деце 

предшколског 

 узраста,хоризонтална 

размена прекоо  

апликације Зум) 

Менторск

а подршка 

васпитачи

ма  у 

оквиру 

''Школице 

живота'' 

 

 

 

Ментор  

Споменка 

Дивљан 

 

 

 

Супервизијск

и састанци са 

ЦИП-ом 

1.Документовање 

2.Значај дечје игре 

3.Дечји портфолио 

4.Партнерска 

сарадња са 

породицом 

1.Подстицајно 

окружење у вртићу 

2.Подршка развоју 

критичког 

мишљења 

3.Живети 

различитост у 

вртићу 

 

 

Директор,васпитачи и 

стручни сарадници 

 

 

 

 

30 учесника 

 

7 учесника 

 

30 учесника 

1.06.10.2

020. 

2.27.10.2

020. 

3.01.12.2

020. 

4.21.12.2

020. 

 

21.10.202

0. 

 

26.11.202

0. 

 

23.12.202

0. 

Стручне 

посете и 

студијска 

путовања 

Организатор Циљ Учесници Место и 

датум 

одржава

ња 

Стручне 

посете 

ПУ 

''Вчиелка'',

Бачки 

Петровац 

 

 

Психолог,Не

да Аврамов 

Ђилас 

 

 

 

Унапређење 

компетенција 

васпитача за 

коришћење 

интерактивне табле 

(размена са ПУ 

''Вчиелка'',Бачки 

Петровац) 

Васпитачи ,стручни 

сарадници,директор, 

 пом.директора 

Инђија, 

04.06.202

1. 
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ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ДИРЕКТОРА У РАДНОЈ 2020/2021. 

ГОДИНИ 

Р.б. 

 

Организатор 

одржавања 

Предавач Облик/Садржај Датум/Место 

Стручно 

усавршавање 

изван установе 

1. Академија 

Филиповић 
 Онлајн обука: 

"Електронски портфолио 

наставника и ученика" 

 

10.08. - 

17.08.2020. 

 

2. Удружење 

Изражајност 
 Међународни онлајн 

стр.скуп: 

"Проговори да видим ко си-

култура говора и усмено 

изражавање 

 

29.08.2020. 

3. МПНТР, 

ЗУОВ 

Јелена Селак Обука-2 део: 

"Припрема за полагање 

испита за стицање лиценце 

директора ВО установе" 

Онлајн обука -3 део:                                                    

 „Припрема за полагање 

испита за стицање лиценце 

директора ВО установе“ 

Зрењанин  

07.09. – 

08.09.2020. 

 

18.11. – 

19.02.2021. 

4. Центар за 

интерактивну 

педагогију 

Весна Златаревић 

Наташа 

Анђелковић 

Онлајн семинар: 

„Откивање дигиталног-

креативна и одговорна 

примена дигиталне 

технологије у вртићу 

 

април 2021. у 

трајању од 5 

недеља 

5. Удружење 

васпитача 

Војводине 

Запослени из ПУ  

„Радосно 

детињство“ 

Онлајн конференција: 

„Вртић по мери дигиталног 

доба“ 

 

17.04.2021. 

6. Педагошко 

друштво 

Србије 

 Онлајн конференција: 

„Дигитално образовање 

2021.“ 

 

08.-10.04.2021. 

 

7. Семинари 

Србије 

Хајрија Кубуровић Обука: 

„Набавке изузете од 

примене Закона и најчешћи 

проблеми и примери у 

примени ЗЈН“ 

 

25.11.2020 

 

8. Центар за 

неформално 

образовање 

 ''Други корак'' 

Едита Слуњски 

Добринка 

Кузмановић 

Конференцији са 

међународним учешћем: 

„Савремено образовање и 

Нови Сад 

26.06.2021. 
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Александра 

К.Вигњевић 

Олга Лакићевић 

Весна Радуловић 

развој праксе-шта смо 

научили а шта учимо даље“ 

 

 

 

9. Фондација 

Темпус 

 Онлајн обука: 

„Употреба ИКТ алата у 

циљу унапређења наставе“ 

 

01.06.-

15.06.2021. 

 

 

 

 

 

Организатор 

одржавања 

   

Интерно 

стручно 

усавршавање 

1. Центар 

„Хармонија“ 

Олгица Стојић Неакредитована обука: 

"Приче за учење-заједничко 

праћење и документовање  

детета и васпитача“  

 

ПУ“Бошко Буха“ 

Инђија 

03.11.2020. 

2. Актив ПУ 

Срема  

Просветна 

саветница, 

директори ПУ 

 Размена око припрема за 

почетак радне 2020/2021. 

године 

 

 

Уређење средине за учење 

деце-обилазак вртића 

"Весели вртић" Нови Сад 

 

Размена у вези полагања 

испита за лиценцу директор  

 

 

 

Анализа рада у 2020/2021. 

години 

Вртић 

Новосађанче 

Нови Сад, 

24.08.2020. 

 

"Весели вртић", 

Нови Сад 

15.10.2020. 

 

Вртић 

"Жирафица" 

Нови Бановци 

18.02.2021. 

 

Вртић у Лаћарку 

26.05.2021. 

 

3. УНИЦЕФ  Онлајн конференција: 

''Родитељ у центру пажње'' 

 

06.11.2020. 

4. НАРС,ЦОП, 

Фондација за 

отворено 

друштво 

Васпитачи 

ПУ„Бошко Буха“ 

Завршна онлајн 

конференција-презентација 

„Инђија/Ниш некад и сад и 

народи који су је 

обликовали“ 

 

11.12.2020. 

5. ПУ„Бошко 

Буха“ 

Инђија 

Директор,васпитач

и 

Мотивациони дан и 

промоција Еразмус+ 

пројекта :  

"Ка отвореноисти и 

инклузивности вртића кроз 

европску сарадњу" 

 

01.10.2020. 
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6. ПУ„Бошко 

Буха“ 

Инђија 

Центар за 

интерактивну 

педагогију 

Споменка Дивљан Састанци Менторске 

подршке: 

1. „Истраживање 

персперктиве детета и 

развијање  

пројектног приступа 

учењу“ 

2. „Документовање“ 

3. „Значај дечје игре“ 

4. „Дечји портфолио“ 

(апликације Zoom) 

5. „Партнерска сарадња са 

породицом“ (апликације 

Zoom) 

6. "Рефлексија" 

 

 

01.07.2020. 

 

 

 

 

06.10.2020. 

27.10.2020. 

01.12.2020. 

 

21.12.2020. 

 

 

22.03.2021. 

 

7. МПНТР,Цента

р за 

интерактивну 

педагогију 

Психолог  

ПУ„Бошко Буха“ 

 

Пројекат „Учимо и мењамо 

праксу“-размена са другим 

установама:  

Презентација „Социо 

емоционално учење деце 

предшколског узраста“-

пример из праксе 

 

24.03.2021. 

 

8. Удружење 

васпитача 

Војводине 

Весна Радуловић Вебинар: 

Подршка је важна-I део 

Подршка је важна-II део 

 

25.03.2021. 

28.04.2021. 

9. Reggo Children 

Italija 

 

Педагог, 

Lorella Trancossi, 

Marco Spaggiari 

Онлајн обука: 

Искуства употребе 

диг.технологија у раду са 

децом кроз принципе и 

примере инспиративне Ређо 

Емилијо праксе  

 

14.05.2021. 

 

10. ПУ„Бошко 

Буха“ 

Инђија 

Директор,психолог, 

васпитачи 

Радионице:  

1."Документовање-

пројектни портфолио" 

2. Презентација са 

дискусијом „Пројектни  

приступ учењу“ 

 

 

26.10.2020. 

 

28.10.2020. 

11. ПУ ''Бошко 

Буха'' 

Инђија 

Психолог, 

васпитачи 

Размене у установи  након 

одгледаних  видео обука 

ПОЗУ: 

1.Онлајн презентација са 

дискусијом на основу 

резултата упитника“Социо 

емоционално учење деце 

предшколског узраста“ 

2.Посматрање активности 

са децом уз дискусију 

3.''Гугл учионица“- 

платформа и приказ из 

праксе  

 

 

 

23.07.2020. 

 

 

 

 

22., 23. и 

24.09.2020. 

 

30.10.2020. 
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4. Онлајн презентација са 

дискусијом на основу 

резултата упитника 

''Подршка добробити и 

резилијентности деце 

предшколског узраста“ 

 

30.11.2020. 

 

12. ПУ ''Бошко 

Буха'' 

Инђија 

Васпитачи Хор размене између 

објеката установе: 

Подстицајна средина за 

учење 

 

"Маслачак" 

17.05.2021. 

13. ПУ ''Бошко 

Буха'' 

Инђија 

Директор  Попуњавање упитника са 

циљу истраживања ставова             

васпитача о примени 

дигиталне технологије у 

раду(истраживачки рад 

директора установе за 

полагање испита за лиценцу 

директора) 

 

март 2020. 

 

 

 

IV ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ СЛУЖБИ 

4.1. 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)  

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 планирању реализације 

„мирних активности“ за децу која 

немају потребу за дневним спавањем у 

вртићу 

сарадња са директором, 

помоћником директора, 

руководиоцима објеката 

фебруар - 

март 

учествовала у осмишљавању изради 

предлога пројеката у циљу унапређења 

квалитета васпитања и образовања у 

ПУ, као и њиховој реализацији („Наша 

Инђија кроз историју и традицију“) 

сарадња са директором, 

васпитачима, стручним 

сарадницима  

фебруар – 

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: социјална 

средина за учење“  

тим за самовредновање  током 

године 

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 

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 
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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 васпитачама у 

примени пројектног приступа у 

планирању ВОР-а, документовању 

кроз Књигу ВОР-а, портфолио детета и 

васпитне рупе, стварању подстицајне 

средине за учење 

активи васпитача и мед. сестара, 

индивидуални саветодавно-

инструктивни рад са 

васпитачима 

током 

године 

координирала реализацију пројекта 

„Наша Инђија кроз историју и 

традицију“ на нивоу Актива 

припремних група  

сарадња са васпитачима 

припремних предшколских 

група 

април – 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 

пружала подршку деци која имају 

различите тешкоће у развоју, учењу и 

понашању 

посете васпитним групама, 

сарадња са васпитачима, 

стручним сарадницима и 

родитељима  

током 

године 

Учествовала у истраживању 

перспективе деце о правилима у 

васпитној групи и вртићу 

индивидуални разговори – 

примена технике полу-

структурирани интервју  

април – мај  

 

 

V  

Рад са 

родитељима/ста

ратељима 

 

 

 

V 

пружала подршку јачању родитељских 

компетенција за квалитетну бригу о 

деци  

индивидуални саветодавни рад, 

постављање садржаја 

намењених родитељима на сајт 

предшколске установе и 

прослеђивање путем вибер 

група у сарадњи са васпитачима  

током 

године  

учествовала у реализацији програма 

сарадње установе са родитељима 

иницијални родитељски 

састанак за родитеље 

новоуписане деце јасленог 

узраста из свих објеката, учешће 

у раду савета родитеља  

јун, 

септембар 
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Рад са 

родитељима / 

старатељима 

 

вршила индивидуални саветодавни рад 

са родитељима деце која имају 

различите тешкоће у развоју, учењу и 

понашању  

индивидуални саветодавни рад током 

године  

Анкетирање родитеља: потребе деце  

за спавањем у вртићу;  мишљење 

родитеља о сарадњи са предшколском 

установом  

сарадња са директором, 

стручним сарадницима, 

васпитачима; рад у тиму за 

самовредновање 

фебруар – 

март; 

април - мај 

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 

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, 

Покрајинским секретаријатом за 

образовање, прописе и националне 

мањине;  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 

водила евиденцију о сопственом раду - 

дневник рада психолога и евиденцију 

о раду са дететом у предшколској 

установи 

самостално  током 

године 
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и стручно 

усавршавање 

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  

 

 

 

4.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА 
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ОБЛАСТИ 

РАДА 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА-

САРАДНИЦИ 

ДИНАМИ

КА 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 

2020/2021 годину 

рад у  Стручном активу за развојно 

планирање, 

Септембар 

 

 

учешће у планирању и 

имплементацији нових Основа 

предшколског програма и 

пружање помоћи васпитачима у 

планирању рада у групи и 

документовању ВОР-а 

у сарадњи са директором, стручним 

сарадницима,  рад у Тимовима 

објеката, 

Током 

године 

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,пројектном 

планирању, 

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 

                                                                  

Учествовала  у формирању 

васпитних група у којима су деца 

укључена у инклузивни програм 

Сарадња са стручном службом 

установе-логопедом и психологом 

Јун-јул 

2021 год. 

учествовала у формирању 

васпитних група, распореду 

васпитача и медицинских сестара 

у васпитне групе 

у сарадњи са директором,стручним 

сарадницима, 

Јун-јул- 

Август 

2021 

II 

Праћење и 

вредновање 

ВОР-а 

учествовала у изради Извештаја 

о реализацији плана рада 

Установе за радну 2020/2021 

годину 

у сарадњи са директором,стручним 

сарадницима, израда Извештаја о 

реализацији  ВОР-а у објектима 

Невен,Маслачак,Пчелица,Сунцукрет,

Цврчак,Бамби,Ђурђевак,Бубамара, 

извештај о реализацији различитих 

програма и облика рада,извештај о 

реализацији рада актива медицинских 

сестара и васпитача,тимова  

Јун-јул- 

Август 

2021 

 

израда извештаја о реализацији 

предвиђених циљева,задатака и 

активности планираних у 

Развојном плану установе, 

члан  Стручног  актива за развојно 

планирање 

јануар 

учествовала у праћењу 

реализацији и 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 

обезбеђивање квалита и развој 

установе, тиму за самовредновање, 

анлитички и истраживачки рад, 

писање извештаја и излагање на 

седницама ВО већа, 

током 

године, 

континуир

ано 

учествовала у континуираном 

праћењу и подстицању 

напредовања деце у развоју  

у сарадњи са васпитачима, 

медицинским сестрама, стручним 

сарадницима и родитељима 

током 

године, 

континуир

ано 

пратила и вредновала примену 

мера индивидуализације и ИОП-

а за децу  

тим за пружање додатне подршке 

детету, стручни тим за инклузивно 

образовање, педагошки колегијум 

током 

године, 

периодичн

о 

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, 

реализован је континуирани увид 

у у евиденцију и документацију 

васпитних група у објектима 

Установе 

индивидуални саветодавно-

инструктивни рад са васпитачима 

током 

године, 

континуир

ано 

саветовала васпитаче у 

индивидуализацији вор-а на 

основу уочених потреба, 

интересовања и способности 

деце 

индивидуални саветодавно-

инструктивни рад са васпитачима 

током 

године, 

континуир

ано 
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пратила реализацију онлајн 

активности подршке породицама 

са децом предшколског узраста   

У сарадњи са стручним сарадницима, 

васпитачима на нивоу актива 

објеката- заједница учења 

током 

године, 

континуир

ано 

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, 

континуир

ано 

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, 

уређењу простора  у складу са 

новим Основама ПВО 

преглед Књиге неге и васпитно-

образовног рада,Књиге 

васпитно.образовног рада,Портфолио 

пројеката,Приче о пројекту, 

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,  

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, 

континуир

ано 

Подстицала сам хоризонталну  

разменуваспитача,медицинских 

сестара на нивоу објеката,на 

нивоу вибер груба објеката, 

у сарадњи са директором, стручном 

службом, 

 током 

године, 

континуир

ано          

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, 

континуир

ано 

осмишљавала и пратила 

реализације индивидуализиваног 

приступа у раду са децом 

 у сарадњи са васпитачима, другим 

стручним сарадницима и родитељима 

током 

године, 

континуир

ано 
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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, 

континуир

ано 

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, 

 

. 

саветовала родитеље деце која 

имају различите тешкоће у 

развоју, учењу и понашању  

индивидуални саветодавни рад током 

године, 

континуир

ано  

пружала подршку јачању 

родитељских васпитних 

компетенција 

индивидуални саветодавни рад током 

године, 

континуир

ано 

пружала подршку васпитачима 

на укључивањем родитеља у 

реализацију пројеката које су 

реализовани у васпитним 

групама 

саветодавно,осмишљавањем позивног 

писма за учешће у пројектима, 

пројекат путује кући... 

током 

године, 

 

Припрема и дистрибуција 

брошура за  родитеље – путем 

Вибер група, сајта и ФБ странице 

Установе:                        -

Добробит деце предшколског 

узраста                                              

-Васпитање пружањем подршке 

и успостављањем правила                 

-Социјално емоционално учење 

деце предшколског узраста- 

у сарадњи са директором, стручном 

службом,  

Март,мај, 

Свакодневна комуникација са 

родитељима, односно 

старатељима везано за упис деце- 

електронски и лично - путем 

телефона,  е-мејла, за време 

трајања уписа од 01.04.2021.-

30.04.2021., а и касније 

Члан  Комисије за упис деце, Од априла 

до 

септембра  
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VI 

Рад са 

директором, 

стручним 

сарадницима 

педагошким 

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, 

периодичн

о 

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, 

периодичн

о 

сарадња са директором стручним 

сарадницима по питању жалби 

родитеља везано за пријем деце у 

установу 

рад у Комисији за упис деце,обрада 

документације, 

Мај,јун, 

сарадња са директором и 

психологом на формирању 

васпитно.образовних група и 

расподели васпитача 

у сарадњи са директором,стручним 

сарадницима,  

Јун,јул,авг

уст 
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VII 

Рад у стручним 

органима и 

тимовима 

учествовала у раду васпитно-

образовног већа, педагошког 

колегијума,актива васпитача, 

стручног актива за развојно 

планирање,                                     

-тима за обезбеђивање квалитета 

и развој установе,                       -

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 ,                                    

-тима  приправника и ментора, -

тима за увођење нових основа и 

транзицију,                                     

-тима за међународне пројекте,  -

Комисије за упис деце, 

тимски рад , давањем саопштења, 

извештаја, информација,... 

током 

године, 

периодичн

о 

VIII 

Сарадња са 

надлежним 

установама, 

организацијама, 

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, 

континуир

ано 

 

 

 

IX 

Вођење 

документације, 

припрема за рад 

водила евиденцију о сопственом 

раду –дневно,месечно и 

годишње. 

самостално  током 

године, 

континуир

ано 
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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:    

Онлајн семинар' „Откривање 
дигиталног-креативна и одговорна 
примена дигиталне технологије у 
вртићу“ 
„Приче за учење –заједничко 
праћење и документовање детета и 
васпитача“ 

 Видео обуке                                      -

„Дигитални алати у функцији 

професионалног развоја“                                   

- „Подршка добробити и 

резилијентности деце предшколског 

узраста“                                                            

-„Васпитање деце предшколског 

узраста пружањем подршке и 

успостављање правила                           

„Подршка породицама са децом 

предшколског узраста из осетљивих 

група“                                          . 

„Превенција  и заштита деце од 

насиља“                                                                                                  

-Креирање стимулативних прилика за 

развој и учење деце предшколског 

узраста                                                              

- Искуства употребе дигиталних 

технологија у раду са децом, кроз 

принципе и примере инспиративне 

Ређо Емилија праксе“ 

током 

године,  

22.01.-
27.02.2021 

 

 

05.11.2020. 
23.11.2020.
- 
 
 
 
 
25.09.2020 
 
05.10.2020 
 
 
02.12.2020 
 
 
 
05.12.2020 
 
 
06.05.2021 
 
25.05.2021 

 

 

14.05.2021 

израђивала,припремала и чувала-

посебне протоколе,чек  

листе,евиденционалне листе 

самостално током 

године, 

континуир

ано 

 

4.3. 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 

2020 

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 

2020 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 

Обилазак васпитних  група 

праћење и посматрање деце 

,размена информација и  сарадња 

са васпитачима  и мадицинским 

сестрама  а тиче се    развој 

говора деце у групи, превентивне 

активности као и 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 

2020 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 

 

 

 

Радионица за васпитаче 

„активности по мери детета“ 

Писање педагош. профила 

Током 

године 

 

 

 

Октобар 

2020 год 

 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“ и „Истраживање са 

децом на тему моје тело“ 

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 

Одрађено је десет радионица са 

васпитачима и децом  кроз 

обраду различитих прича 

Пројекат“Језик“ 

„Шта све моги моји прсти“ 

„Пингвини“ 

„Један сасвим необичан 

пингвин“ на тему ратличитости 

 

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  рађене радионице са 

децом: анализа и синтеза 

гласова,вежбе оралне праксије, 

артикулације, дисања ...“нека 

коцка покаже коју брзалицу да 

кажем“..... 

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  

   

Радионице са децом кроз обраду 

приче о весело језичку ,вежве 

логомоторике,усмеравања 

ваздушне струје, правилног 

изговора .... 

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 
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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 

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,синтакс

а на основу узрасне језичке норме 

развијености 

Деца са тежим сметњама ,као и 

свим 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   

Саветодавно,прослеђивањем 

линкова,видео клипова,и 

материјала за рад код куће 

По потреби 

 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 

110 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  

Седми луткарски фестивал 

Предшколских установа  у 

Врднику 

 

XXIII  сусрети медицинских 

сестара ПУ Србије Кладово 

 

XXIV  сусрети недицинских 

сестара ПУ Србије  на Тари 

Јуни 2020 

 

 

 

Октобар 

2020 

 

 

Мај 2021  

 

Израђивала дидактички материјал и 

припремала едукативн материјал  за 

рад са децом  

самостално Током 

године 

 

4.4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА  

 

  ОБЛАСТ    

РАДА 

 

 АКТИВНОСТ  НАЧИН 

ОСТВАРЕЊА 

                          

САРАДНИЦ

И 

                             

ВРЕМЕ 

I Планирање и 

програмирање 

ВОР-а 

 

Планирање набавке 

литературе и периодичних 

публикација(часописа) за 

децу, васпитаче, стручне 

Сајам књига, 

издавачке куће 

путем каталога и 

електронски 

Стручни 

сарадници, 

директор , 

Континуирано 

током године 
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сараднике, њихова физичка 

обрада инвентарисање 

класификација, сигнирање и 

каталогизација, 

Планирање развоја 

библиотеке и набавка 

библиотечке грађе потребне за 

реализацију ВОР-а 

 

 

Рад са 

корисницима 

 

 

  

васпитачи, 

деца 

 

 

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,припре

мне групе, 

 

   

 Јаслене групе 

 

 

Васпитачи 

Библиотекар 

„Сунце“ 

Љуково 

„Пчелица“ 

„Сунцокрет“ 

„Крчедин“ 

„Ђурђевак“ 

  

Током године  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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,стариј

е групе  

   

Припремне 

групе и 

Монтесори 

група 

 

 Јаслене групе 

  

  

 

 

Током године 
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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 

развијањем читалачких навика 

код деце  

Посета родитеља 

у библиотеци, 

учлањење избор 

литературе као 

подршка 

успешнијем 

родитељству. 

 

 Родитељи, 

деца, 

васпитачи, 

логопед, 

психолог 

 

  

 Током године 

 

 

 

 

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 

Септембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 VII Рад у 

стручним 

органима и 

тимовима 

 

 Рад у Тимовима у складу са 

решењем директора 

 

  

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  

  

 

 

 

 

  

 Септембар  

 

Током године 
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IX  Вођење 

документације, 

припрема за рад и 

стручно 

усавршавање 

 

 

 

 

Вођење евиденције о 

библиотечкој грађи у 

инвентар књигу,   

 

 

 

Припремање и вођење 

летописа установе,  

 

Обрада нове грађе 

и увођење исте у 

Инвентар књигу 

 

Тромесечно 

уношење 

прикупљених 

података 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 Стручно усавршавање- 

учешће на семинарима, 

саветовањима и другим 

скуповима на којима узимају 

учешће библиотекари 

 

 

4.5. 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 

-Светски дан хигијене руку „Секунде спасавају животе, 

оперите своје руке“. 

-5.мај 2021. 

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 

 

- По потреби 

 

 

- Током 

године 
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- Контактирање надлежне 

службе добављача 

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 

-Дезинфекција објекта по 

индикацијама, као и 

редовна 

- 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 

-Извршили запослени/обучени 

радници предшколске установе 

Током године 

 

Недељно  

 

Дневно  

 

 

 

 

 

 

 

6.новембар 2020. 

И једном 

недељно 

Сарадња у  

тимовима 

установе 

-Тим за увођење и примену 

система за управљање 

безбедношћу производа 

-Васпитно образовно веће 

- Педагошки колегијум 

-Стручни тим за заштиту 

деце од дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

-Стручни тим за 

превентивну и здравствену 

заштиту деце 

-Правна и рачуноводствена 

служба установе 

-Провера спровођења свих записа 

који се бележе у П.У. 

-Разрада плана временског 

послуживања оброка од 5.октобра 

2020. 

-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/ 

 

25.фебруар 2021. 

 

 

Септембар 2020. 

 

Током године 

 

 

 

Свакодневно  

 

 

Периодично  

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 

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 

 

Периодично 



ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2020/21.  РАДНУ ГОДИНУ 

 

93 
 

Превентивне 

активности на 

очувању здравља 

деце и одраслих 

-Праћење оболевања 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 дезинфекције, 

дезинсекције и 

дератизације. 

Укупно  30 интерних  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 дезинфекције, 

дезинсекције као и дератизације. 

Праћење спровођења. 

Септембар 2020- 

август 2021. 

 

 

 

-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 – 53 / 

-Записници о враћању намирница 

тендерски изабраном добављачу / 

рекламациони записници / 

 / Укупно - 15  / 

Септембар 2020- 

август 2021. 

 

Током године 

Евиденције о 

повредама на 

раду 

у 2020-oj  - 2 лаке 

 

у 2021-oj – 1 тешка 

    

Образац 1, Образац 3. 

У овој радној години  

Током радне 

године  

/ Септембар 

2020- 

август  2021. / 

 

Надзор по 

индикацијама 

 

Од  укупно  30 

 Записника : 

-редовних- 26 

-по индикацијама- 1 

-контролних- 3 

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 

 

-Организовање и праћење; 

предузимање мера по Закону. 

 

-Епидемиолошка служба. 

 

 

-Епидемиолошка, микробиолошка 

и служба хигијене и медицинске 

екологије. 

 

-Током године 

 

 

 

-Месечно, 

Током године, 

По потреби 
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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 

 

-30.септембар 2020.Невен 

-13.октобар 2020.Сунце 

-9 и 10. фебруар 2021.Ванредно 

-22 и 23.фебруар 2021.Ванредно 

-9.април 2021. Решење 

-2.јул 2021. Решење 

Током године 

 

 

 

По потреби 

Сарадња са 

Домом здравља 

- Епидемиолог  -Консултације о поступању код 

болести деце у предшколској 

установи. 

1.септембар 2020. 

 

 

Током године 

 

ИНСТИТУТ ЗА 

ЈАВНО 

ЗДРАВЉЕ 

„ДР МИЛАН 

ЈОВАНОВИЋ 

БАТУТ“ 

- Препоруке -Препоруке за употребу клима 

уређаја у предшколским 

установама и одржавање хигијене 

простора. 

-Примена противепидемијских 

мера у предшколским установама 

у летњем периоду. 

28.јун 2021. 

 

 

 

5.јул 2021. 

Вођење 

документације 

-Инфективне болести деце. 

 

-Оболевање радника. 

 

-Документација у области 

безбедности и здравља на 

раду. 

 

- Евиденције предложених 

мера и реализације. 

-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. 

-Дневно 

 

-Недељно 

 

-Месечно 

 

-Годишње  

 

 

 

 

 

ЈКП Водовод и 

Канализација 

Инђија 

- Надлежне службе - Резултати анализе воде из 

градског водовода 

- Обезбеђивање 

дезинфекционог средства на 

бази хлора 

- Месечно 

 

- По потреби 

Сарадња са 

јединицом 

локалне 

самоуправе 

Кризни штаб - Поводом неповољне 

епидемиолошке ситуације 

Кризни штаб општине Инђија 

донео одлуку о проглашавању 

ванредне ситуације. 

- Укидање ванредне ситуације 

14.новембар 

2020. 

 

 

 

 

7.јун 2021. 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде 

Сектор пољопривредне 

инспекције 

- Консултације око Централног 

регистра 

15.јануар 

2021. 
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Аутор и излагач  

самосталног 

стручног рада на 

Националном  

Конгресу 

здравствених 

радника Србије 

са међународним 

учешћем 

 

„Знање као путоказ“ 

 

Усмено излагање самосталног 

ауторског рада, под називом: 

„Разлози рекламације намирница 

добављачима у предшколској 

установи“ 

 

30.јун-4.јул 2021. 

Златибор  

 

 

4.6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САРАДНИКА ЗА ИСХРАНУ  

Исхрана се  у току радне 2020/2021 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 22 деце са специфичним захтевима у 

исхрани: алергије на поједине намирнице или групе намирница, метаболички 

поремећаји., посебни здравствени захтеви. 

 

Табела 1. Алергени 

Алерген Број деце 

глутенска ентеропатија 1 

беланце јајета 1 

млеко и млечни производи 5 

црвено воће и поврће 2 

коштуњави плодови 6 

мед 3 

сусам 1 

соја 1 

целер 1 

цитруси 2 
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риба 2 

метаболички поремећај 2 

емулгатори 1 

немедицински разлози 3 

 

 

Облик сарадње 

 

Садржај  

 

Начин остварења  

 

Место и време 

 

Сарадња са 

васпитним 

особљем на 

Светски дан 

здраве хране 

 

 

 

Сарадња са 

васпитним 

особљем 

 

 

 

 

 

Сарадња са 

васпитним 

особљем 

 

 

 

 

 

Хуманитарна 

акција  

 

 

 

 

Сарадња са 

васпитним 

особљем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема:“ Значај 

хлеба у исхрани 

деце“ 

 

 

 

 

 

Тема: „Јабука и 

производи од 

јабуке“ 

 

 

 

 

 

Практичне 

активнсти са децом  

„Правимо питу од 

јабука“ 

 

 

 

 

Правимо медењаке 

за хуманитарни 

базар за децу 

 

 

Тема: „ Лимунада“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Бакин колач“ 

израда по 

рецептури 

родитеља из анкете 

 

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 

уноса воћа у свакодневној 

исхрани, колико је јабука 

здрава, о врстама јабуке  и 

производима од јабуке. 

 

 

Прање, љуштење, рендање 

јабука а затим увијање пите 

са корама, потом печење и 

дегустација (деца активно 

учествују у свим фазама 

припреме) 

 

Месили и пекли колачиће, 

а затим паковали и делили. 

 

 

 

Разговор са децом о 

њиховој исхрани у току 

тренутне епидемиолошке 

ситуације, о избору воћа и 

напитака у хладним 

данима,након разговора 

цеђење лимуна и  

припремање лимунаде уз 

додатак меда, дегустација. 

 

 

 

Разговор са децом о 

колачима, о састојцима 

које су потребни за овај 

колач а затим израда 

колача по свим фазама ( 

 

Објекат „Сунце“ 

16.10.2020 

Монтесори васпитна 

група  

(Калеб-Мишковић, 

Кљајић) 

 

ОШ, Петар Кочић 

27.10.2020 

Припремна 

предшколска група 

(Ивана Рончевић) 

 

 

Објекат „ Сунце“ 

29.10.2020 

Припремна 

предшколска група 

(Ивана Рончевић) 

 

 

Објекат „Сунца“ 

03.11.2020 

(васпитачи јаслених 

и мешовитих група) 

 

ОШ, Петар Кочић 

03.11.2020 

Припремна 

предшколска група 

(Смиљка Тадић) 

 

 

 

 

 

 

Објекат „ Невен“ 

јаслене и мешовите 

групе са васпитачима 
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Сарадња са 

васпитним 

особљем  

 

„Исхрана некад и 

сад“ 

 

 

 

 

 

 

 

„Кокос кифлице и 

шапице“ 

 

 

 

 

 

„ Крофне- слане и 

слатке“ 

 

 

 

 

 

„ Шта све можемо 

од теста“ 

 

 

 

 

„Прженице“ 

 

 

 

 

 

„Значај правилног 

складиштења 

намирница за 

припрему торте“ 

мућење миксером, 

додавање састојака и 

печење у апарату за бакин 

колач), дегустација. 

 

 

 

 

израда по рецептури из 

анкете, деца учествују у 

свим фазама припреме 

колача. 

 

 

 

 

израда по рецептури из 

анкете, деца учествују у 

свим фазама припреме 

колача. 

 

 

 

 

Разговор са децом о 

брашну, врстама брашна, 

како се добија тесто, шта 

можемо направити од теста 

, а затим припрема теста и 

колача.  

 

израда по рецептури из 

анкете, деца учествују у 

свим фазама (разбијање 

јаја, мућење, умакање 

хлеба, печење), 

дегустација. 

 

Васпитачи мешовитие 

групе који су у пројекту 

„Торта“ упутили су позив 

да са децом поразговарамо 

о намирницама од којих се 

прави торта, како их 

безбедно употребити и 

готову торту чувати на 

хигијенско безбедан начин 

и које су последице  

тровања храном по 

здравље. 

 

 

 

 

Објекат „ Сунце“  

мешовита група  

(Радановић, 

Радовановић) 

 

 

 

Објекат „ Сунце“  

мешовите групе  

(Бајић, Костецки) 

(Божић, Вуковић) 

 

 

 

Објекат „ Сунце“  

мешовита група  

(Станковић, Козина) 

 

 

 

Објекат „ Сунце“  

деца из јаслених 

група са васпитачима 

 

 

 

Објекат „ Сунце“  

мешовите групе 

васпитача ( Миљуш, 

Перенчевић) 

(Вученовић, Гојић) 

 



ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2020/21.  РАДНУ ГОДИНУ 

 

98 
 

 

 

 

Сарадања са 

родитељима 

Консултације у вези 

значаја правилне 

исхране деце 

 

-Консултације у вези 

индивидуалних 

јеловника  због 

здравствених 

потреба детета или 

других опредељења 

 

Анкета за родитеље  

„Исхрана некад и 

сад“ 

Индивидуални разговори, 

панои за родитеље 

 

Израда индивидуалних 

јеловника 

 

Израда листе нутритивних 

алергена у јеловнику 

 

 

Током године, 

по потреби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октобар 2020 

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 

 

 Дневни  и недељни 

извештај о утрошку 

намирница 

 

Свакодневно 
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-Утрошак 

намирница 

 

 

 

Пријем намирница, тачност 

декларације, складиштење 

и дистрибуција 

 

Евиденција о квалитету 

готовог оброка 

(органолептичка оцена 

мириса, укуса, садржаја 

соли) 

 

 

 

По потреби 

 

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 

 

 

Тема: „ Значај исхране 

популације током 

пандемије корона вируса“ 

 

 

 

28. мај 2021. 

Београд 

 

 

Превентивне 

активности на 

очувању 

здравља деце и 

одраслих 

Перманентно 

развијати свест о 

правилној исхрани и 

безбедној храни 

 

Саветодавни разговори 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Остале 

активности 

 

  

 

Припреме и 

опремање новог 

објекта -централне 

кухиње. 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

БРОЈ И ВРСТА ОБРОКА 

 

У централној кухињи припрема се ручак за седам објеката ПУ”Бошко Буха” и  три 

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

Број обеда с обзиром на број уписане деце износи 1334  целодневног боравка 

предшколске установе и  предшколског припремног програма. Број долазеће деце је у 

просеку негде 30 % мањи од уписане.У приручним кухињама припремају се ужине и 

доручак, с тим да се друга ужина наизменично припрема и у централној и у приручним 

кухињама зависно од врсте ужине. 

 

ПРЕГЛЕД БРОЈА И ВРСТЕ ОБРОКА ГОДИШЊЕ – ПРЕМА КУХИЊАМА 

(обрачунато на основу броја уписане деце) 

 
Ред. КУХИЊА ДОРУЧАК УЖИНА  РУЧАК УЖИНА ПОЛУДНЕВНИ 
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број 

1.  СУНЦЕ 162448 143780 346840 225004 - 

2.  НЕВЕН 33280 41600 - 24960 - 

3.  МАСЛАЧАК 40820 40820 - 24492 - 

4.  СУНЦОКРЕТ 13780 13780 - 8268 4475 

5.  ЦВРЧАК 9880 9880 - 5928 4654 

6.  ПЧЕЛИЦА 16900 16900 - 10140 4475 

7.  БАМБИ 10920 10920 - 6552 5012 

8.  ЂУРЂЕВАК 10660 10660 - 6396 2506 

9.  БУБАМАРА - 0 - 0 10400 

10.  
ОШ „ЈОВАН 

ПОПОВИЋ“ 
12480 15600 - 9360 - 

11.  
ОШ „ПЕТАР 

КОЧИЋ“ 
13728 17160 - 10296 8950 

12.  
ОШ „ДУШАН 

ЈЕРКОВИЋ“ 
15184 18980 - 11388 7339 

13.  
ОШ „22 ЈУЛ“ 

КРЧЕДИН  
- 0 - 0 3043 

14.  
ОШ“БРАЋА 

ГРУЛОВИЋ“ 

БЕШКА 

6760 6760 - 4056 3401 

 УКУПНО 346840 346840 346840 346840 54255 

 

 

V ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 

5.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНА УПРАВЉАЊА 

 Чланове органа управљања је именовала Скупштина општине Инђија (СО-е 

Инђија) решењем бр.  02-168/2020-I од 02.09.2020. године, и то: Сању Којчин Стојковић, 

Сању Пеовић и Јелену Пуђу – из реда локалне самоуправе; Зорицу Мандић, Драгану 

Букоровић и Сању Филиповић – из реда родитеља и Гордану Јовић, Слађану Радивојевић 

ии Драгану Миљуш – из реда запослених. 

Извештај о раду органа управљања је рађен јединствено за радну 2020/2021. 

годину односно за период од 01.09.2020. – 31.08.2021. године.   

             Управни одбор Предшколске  установе „Бошко Буха“ Инђија   је у радној 

2020/2021. години ,  одржао 10 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:   

 

-   40 одлука , 

-   11 закључка и  

-   7 решења.       

  

 Усвојени су:  

-Извештај о Извршењу годишњег плана ПУ „Бошко Буха“ Инђија рада за радну 

2019/2020. годину; 

-Извештај о остваривању предвиђених циљева,задатака и активности планираних 

Развојним планом ПУ "Бошко Буха" Инђија (2020.-2023) у радној 2019/2020.години; 

-Извештај о самовредњовању рада ПУ "Бошко Буха"Инђија у радној 2019/2020.години; 
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-Извештај о раду директора ПУ „Бошко Буха“ Инђија за период од 21.01.2020. године до 

31.08.2020. године; 

-Извештај о раду директора ПУ „Бошко Буха“ Инђија за период од 01.09.2020. године до 

25.01.2021. године; 

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

Буха"Инђија за радну 2019/2020.годину 

 -Извештај о попису имовине и обавеза ПУ„Бошко Буха“Инђија на дан 31.12.2020. 

године; 

-Извештај о финансијском пословању ПУ „Бошко Буха“ Инђија  за 2020. годину;  

-Завршни рачун ПУ „Бошко Буха“ Инђија  за 2020. годину;   

-Извештај о самовредњовању рада ПУ "Бошко Буха"Инђија у радној 2020/2021.години; 

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

Буха"Инђија за радну 2020/2021.годину; 

 

            

            Донети су: 

-План стручног усавршавања запослених у ПУ"Бошко Буха"Инђија за радну 

2020/2021.годину 

-Годишњи план рада ПУ „Бошко Буха“ Инђија за радну 2020/2021. годину ;  

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

Развојним планом ПУ "Бошко Буха" Инђија (2020.-2023) у радној 2020/2021.години; 

-План примене мера за спречавање појаве ширења епидемије заразне болести; 

-Измене Финансијског плана ПУ „Бошко Буха“ Инђија за 2020.годину (II ребаланс); 

-Финансиjски план  ПУ „Бошко Буха“Инђија за 2021. годину; 

-Измене Финансијског плана ПУ „Бошко Буха“ Инђија за 2021.годину (I ребаланс); 

-Измене и допуне План набавки ПУ „Бошко Буха“ Инђија за 2020. годину;  

-План набавки ПУ „Бошко Буха“Инђија за 2021. годину ; 

-Пословник о изменама  пословника о раду  ВОВ 

-Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки 

-Измене и допуне  Правилник о упису деце у 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., од 11.06.2019., од 02.09.2019., од 08.03.2021. и од 22.07.2021.године . 

           Разматране су и прихваћене информације из записника о извршеним 

инспекцијским  надзорима и исходовању решења о верификацији ПУ „Бошко Буха“ у 

Инђији и издвојених одељења установе од 25.03.2021.год. од Покрајинског секретаријата 

за образовање, прописе управу и националне мањине-националне заједнице. 

 

5.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 
  

         Савет родитеља  као саветодавни орган  установе, у   радној  2020/2021. години је 

одржао три седнице 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 2020/2021.годину и избор 

представника Општинског савета родитеља из реда ПУ "Бошко Буха"за радну 

2020/2021. годину 
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-Избор представника родитеља за стручне тимове ПУ „Бошко Буха“ за радну 

2020/2021.годину 

- Разматрање Извештаја о реализацији васпитно-образовног рада за радну 

2019/2020.годину 

-Разматрање извештаја о самовредовању рада установе за радну 2019/2020.годину 

-Разматрање Извештаја о раду директора  Јелене Кресоја за радну 2019/2020. 

 -Разматрање  Извештаја о реализацији предвиђених циљева, задатака и активности 

планираних Развојним планом за радну 2019/2020. годину 

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

2019/2020. годину. 

-Разматрање Акционог план за реализацију циљева Развојног плана за радну 

2020/2021.годину 

-Разматрање Плана стручног усавршавања за радну 2020/2021.годину  

-Разматрање  Годишњег плана рад  ПУ“Бошко Буха“ за радну 2020/2021. годину 

-Разматрање и доношење одлуке о намени коришћења  родитељских средстава 

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

радну 2020/2021.годину 

-Позоришне представе за децу                                                                                                                    

-Договор око Новогодишњих пакетића за децу                                                                                         

-Фотографисање деце  

-Разматрање извештаја о реализацији ВОР-а у I полугодишту радне 2020./2021.године 

-Разматрање Извештаја о раду тима за инклузивно образовање у I полугодишту радне 

2020/2021.године 

-Разматрање Извештаја о реализацији Развојног плана установе  у I полугодишту радне 

2020/2021.године 

-Праћење остваривања Плана стручног усавршавања у I полугодишту радне 

2020/2021.године 

-Разматрање Извештаја о раду директора у периоду од 01.09.2020.године до 25.01.2021. 

године 

-Разматрање Извештаја о оствареним различитим облицима и програмима рада у радној 

2020/2021.године 

-Разматрање Извештаја о стручном усавршавању за радну 2020/2021.годину 

-Разматрање извештаја о самовредовању рада установе за радну 2020/2021.годину 

-Разматрање Извештаја комисије за упис деце у радну 2021/2022. годину   

        Скупштина општине Инђија је  решењем бр. 02-168/2020-I од 02.09.2020. године, 

именовала  чланове органа управљања из реда родитеља и то: Зорицу Мандић, Драгану 

Букоровић и Сању Филиповић. Решењем бр.02-339/2020-I од 29.12.2020.године 

Скупштина општине Инђија је именовала члана и заменика члана савета родитеља ПУ 

"Бошко Буха" Инђија у Општинском савету родитеља и то: Ђорђа Васиљевић и Драгану 

Букоровић . 

 
 

5.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ДИРЕКТОРА 

1.РУКОВОЂЕЊЕ ПРОЦЕСОМ ВАСПИТАЊА И УЧЕЊА ДЕТЕТА 

1.1.Развој културе васпитно-образовног рада 

     

       Самовредновање у првој области квалитета – Васпитно-образовни рад, стандард 1.2.: 

Социјална средина подстиче учење и развој деце извршно је у периоду март-мај 2021. 

године. Учесници самовредновања су били васпитачи (84), деца (46) узраста од 5-7 
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година и родитељи (584). Подаци од васпитача и родитеља су прикупљени применом 

анонимних Гугл упитника, док је перспектива деце о правилима у групи и вртићу 

истраживана применом полу-структурисаног интервјуа. 

       Сагледавање дечије перспективе о правилима у предшколској установи показало нам 

је да је предшколска установа као институција у великој мери хијерархијски устројена са 

традиционалном поделом улога и одговорности деце и одраслих. Иако у групама постоје 

правила понашања, деца их често не доживљавају као узајамно договорена, већ одређена 

искључиво од стране васпитача. Правила се често спроводе на репресиван начин, 

поступцима принуде које деца доживљавају као кажњавање. На овај начин се деци не 

пружа прилика да уче из искуства и преузму одговорност за сопствено понашање.  

Васпитачи не користе у довољној мери последице које су у логичкој вези са 

неадекватним понашањем детета, већ су последице често произвољне (једнаке у 

различитим ситуацијама) и у функцији су подупирања ауторитета одраслог и 

обезбеђивања послушности детета. Поређење перспективе деце и васпитача о правилима 

у вртићу, начинима њиховог доношења и спровођења показало је да постоје значајне 

разлике у гледишту васпитача и деце, и да постоји потреба да се ове разлике превазилазе 

кроз дијалог одраслих и деце и грађење партнерских односа. Деца су показала да 

разумеју да правила имају улогу да их штите и подучавају, а одговорност одраслих је да 

им то омогуће имајући поверење у капацитете детета.  

       На основу резултата самовредновања физичке средина из предходне радне године  

израђен је  Акционог плана за унапређење рада установе са постављеним циљем за 

наредни период који се односи на стварање подстицајне физичке средине за учење и 

развој деце у  расположивим просторима ПУ. Током октобра 2020. након заједничког 

промишљања и договарања на недељним састанцима, васпитачи су у својим васпитним 

групама истраживали  перспективу детета, и то: посматрањем деце у игри, бележењем 

исказа, предлога и идеја деце насталих коришћењем технике "Тура" (одлазак  са децом у 

хол и др.заједничке просторе), фотографисањем и  после гледања видео записа о уређењу 

простора других вртића  у Србији и изван , помоћу технике „мапирање“ где су деца 

предлоге за уређење просторних целина уцртавали на мапу. У израду План уређења 

просторних целина укључили смо децу и родитеље који не долазе у вртић због 

новонастале ситуације изазване епидемијом COVID-19  путем вибер групе. У већини   

објеката дефинисане су  различите просторне целине које деца користе  а најчешће 

заступљене су: просторна целина за симболичку игру-продавница, пијаца, кухиња, 

фарма, позорница..., за осамљивање, за звук и покрет, сензорна, за истраживачке 

активности-диносауруси,природни материјали..., просторна целина за визуелну 

уметност. Најмање заступљене целине су просторна целина за конструисање, литерална  

и кинестетича целина.   

       Током године у зависности од пројекта који се реализује у васпитној групи  

просторне целине су се мењале као и материјали у њима. На недељним састанцима по 

објектима васпитачи су промишљали о потешкоћама, доносили препоруке за унапређење  

на основу  посматрања  игре деце у истим. 

       Реализована је хоризонтална размена  између објеката, 21.10.2020.године  у којој су 

васпитачи из објекта "Маслачак" Бешка и "Бубамара" Љуково одржали онлајн 

презентацију и   представили  примери добре праксе у уређењу средине за учење.Такође 

су у истим објектима, у периоду од 17.05. до 21.05.2021. године, према плану   

хоризонталане размене, остали васпитачи могли да посматрају активности деце и 

васпитача у просторним целинама, развију дијалог и критички преиспитују праксу.У 

току размене користио се инструмент за процену физичке средине .  

        Развојним планом установе за период од 2020. до 2023. године предвиђене су две 

области промене и то: стварање подстицајне средине за учење и развој деце и развијање 
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професионалне заједница учења. У вези прве области, стварање подстицајне средине за 

учење и развој деце поред формирања просторних целина за учење и игру деце у собама, 

холовима и дворишту остварени су задаци везани за изградњу новог вртића и доградњу 

објекта "Невен" у Инђији.  

        Грађевински радови на изградњи новог објекта у Инђији чија вредност износи 

108.775.000,00  динара са ПДВ-ом су завршени, спроведене су  и завршене набавке за 

опремање објекта са одговарајућим намештајем у износу од 7.341.786,00 са ПДВ-ом, 

набавка дидактичких средстава и играчака чија је вредност 899.311,20 са ПДВ-ом, 

спортских реквизита у износу од 495.557,00 са ПДВ-ом,и опремање кухиње савременом 

опремом чија вредност износи 14.305.561,20 динара са ПДВ-ом.Формиране су 4 јаслене 

групе и 6 мешовитих група узраста деце од 3 до 5,5 година које почињу са радом од 

01.09.2021. године. 

        Радови на доградњи објекта „Невен“ у Инђији почели су се реализoвати 07.11.2020. 

Одрађени су следећи  радови: рушење постојеће терасе која је адаптирана у два нова 

улазна хола, земљани и бетонски радови: ископ земље,обележавање ивица и изливање 

темеља за део који се дограђује,  зидање спољних и унутрашњих  зидова којима су 

дефинисане просторије- улазни хол и две просторије  површине 50 м2 за децу ,покривање 

кровном конструкцијом и постављање сроларије. Вредност радова према Уговору  

износи  5.919.292,80 динара са ПДВ-ом а средства су  обезбеђена из буџета Р.Србије, 

Министарство без портфеља задужено за демографију и популациону политику. Поред 

грађевинских радова спроведена је и завршена набавка за опремање дограђеног простора 

са одговарајућим намештајем и другим елементима који су димензионисани  према 

узрасту деце и неопходни за васпитно образовни рад а чија вредност  износи 2.270.676,00 

са ПДВ-ом. Радови  нису одрађени у потпуности због неусклађености техничке 

спецификације из Уговора и пројекно-техничке документације. У наредном периоду 

потребно је  ове неправилности ускладити кроз Анекс уговора како би се преостали део 

грађевинских радова могао реализовати. 

         У жељи да изађемо у сусрет различитим дечијим потребама и индивидуализујемо 

ритам дневних активности деце у вртић и пружимо могућност деци старијег 

предшколског узраста (петогодишњаци), која немају потребу за спавањем, да се у 

периоду предвиђеном за поподневни одмор деце (од 11:30 до 13:15) баве различитим 

мирним активностима у одвојеном простору са другом децом, спровели смо 

анкетирање родитеља у јануару 2021. године.На основу обрађених резултата од 

фебруара 2021. године мирне активности су организоване у свим објектима установе 

осим у "Цврчку" и "Сунцокрету".  Одржавање мирних активности је спроведено  по 

плану у формираним просторним целинима у ходницима и собама  где деца имају 

могућност да бирају понуђене садржаје, али  и у дворишту вртића. У  објекту Сунце је 

укључено  45 деце, у Невену 20, Маслачку 19, Бамбију 14, Пчелици 22 и Ђурђевку 3 

деце. 

         У вези друге области, развијање професионалне заједнице учења,  од 01.10.2020. 

године организовани су  недељни састанци тимова у циљу грађења заједнице учења. 

Састанци су се одржавали једанпут недељно за време редовних пауза.  Поред васпитача 

и медецинских сестара повремено су присуствовали  стручни сарадници, помоћник 

директора и директор установе. Заједница учења је грађена кроз промишљања о 

изазовима у планирању и реализацији ВОР-а,  актуелностима и различитим ситуацијама 

из праксе у  васпитним групама. Најчешће теме о којима су промишљали васпитачи 

везане су за  планирање и документовање ВОР-а, посматрање деце у игри,  истраживање 

перспективе деце у вези уређење заједничких простора за учење и игру деце, преношење 

знања и размена поводом похађања акредитованих обука и семинара, заједничке 

активности  на реализацији пројеката: "Наша Инђија кроз историју и традицију", 
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информације о новим  Процедурама за фотографисање, снимање и начин коришћења 

техничке опреме у установи, планиртање и реализација спортских активности у оквиру 

пројекта"Спорт је важан да би био здрав и снажан". 

          Унапређени су услови за примену дигиталних технологија увођењем бежичног 

интернета у новоизграђеном  вртићу и објектима у насељеним местима. Спроведена је 

набавка  за рачунарску опрему, односно набаљено је 15 лаптопова, 4 рачунара са 

пратећом опремом и  16  звучника за дечје собе. Добра чија вредност износи 1.423.116,00 

динара са ПДВ-ом су испоручена у мају 2021 године. Сви запослени у поменутим 

објектима имају приступ рачунарској опреми и  бежичном интернету за потребе 

васпитно-образовног рада.  

         Унапређене су компетенције запослених за примену дигиталних технологија у 

васпитно-образовном раду кроз организовање обука и семинара. 

 У оквиру интерног стучног усавршавања  реализоване су следеће обуке/вебинари:  

-Видео обука у оквиру пројекта ПОЗУ "Учимо и мењамо праксу": Дигитални алати у 

функцији професионалног развоја-Гугл учионица;  презентатори 2 васпитача и 6 

учесника васпитача; 29.03.2021.  

- Вебинар ''Искуства употребе дигиталних технологија у раду са децом,кроз принципе и 

примере инспиративне Ређо Емилиа праксе''; 9 васпитача/стр.сарадника ;14.05.2021. 

У оквиру акредитованог стучног усавршавања  реализоване су следеће обуке:  

- Онлајн обука"Откривање дигиталног-креативна и одговорна примена дигиталне 

технологије у вртићу"; 70 васпитача/стр.сарадника; од 22.01.20321. у трајању од 5 недеља 

-Онлајн стр.конференција''Вртић по мери дигиталног доба''; 20 васпитача;17.04.2021. 

-Обука"Употреба ИКТ алата у циљу унапређења наставе''; 5 васпитача; 30.03.-06.04.2021. 

и 01.06.-15.06.2021. 

-Онлајн конференција" Дигитално образовање 2021.''; 20 васпитача/стр.сарадника; 

08.-10.04.2021.  

        Реализоване су припремне активности у вези пројекта „Ка отворености и 

инклузивности вртића кроз међународну сарадњу“ ФТ, организовањем промоције 

пројекта у установи на мотивационом дану који је одржан 01.10.2020. године, где је 

присуствовало 20 запослених. Након расписаног  интерног конкурса за избор учесника 

мобилности у Италију и Португалију и обављеног разговора са пријављеним 

кандидатима, 10.11.2020.  донета је листа  изабраних учесника која је објављена на сајту 

установе.На састанку тима за међународне пројекте 18.01.2020. размењивали смо 

предлоге и поделили задужења око активности за језичку и културолошку припрему за 

наше европске партнере, Италију и Португалију. Остале активности нису реализоване и 

одложене су за следећу годину због епидемиолошке ситуације изазване COVID 19. 

        Пројекте активности у оквиру „Школице живота- заједно за детињство“ Фондације 

Новак Ђоковић (ФНЂ) у сарадњи са  Центром за интерактивну педагогију (ЦИП) 

завршене су крајем марта 2021. године.У реализацији активности било је одступања од 

утврђеног плана  због епидемиолошке ситуације у земљи. Остварени су: 

-супервизијски онлајн састанци са запосленима који су  прошли обуку „Подстицајно 

окружење у вртићу“- 21.10.2020, затим „Подршка развоју критичког мишљења на раном 

узрасту“-26.11.2020. и „Живети различитост у вртићу“-23.12.2020.године у форми 

дискусије и промишљања о изазовима, потешкоћама и примерима примене у пракси. 

Учесници семинара“ Откривање дигиталног-креативна и одговорна примена дигиталне 

технологије у вртићу"  су након примене знања у васпитно-образовној пракси на онлајн 

супервизијском састанку oдржаном 03.02.2021. године развили дискусију о изазовима у 

раду и промишљали о даљим корацима у интегрисању дигиталних технологија у раду са 

децом и документовању праксе. 
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-менторски састанци где су поред ментора, 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. Састанци одржани   

06.10. и 27.10.2020. године реализовани су у форми радионице са темом 

„Документовање“ и „Значај дечје игре“ док су састанци  01.12. и 21.12.2020. одржани 

електронским путем преко апликације Zoom где смо се кроз презентацију и заједничко 

промишљање бавили  темама „Дечји портфолио“ и  „Партнерска сарадња са породицом“. 

Завршни  менторски састанак одржан је 22.03.2021. на тему "Рефлексија". Попуњаваљем 

евалуционог упитника из угла родитеља, васпитача  и тима школице завршене су 

активности на овом пројекту. 

-обука за запослене“ Откривање дигиталног-креативна и одговорна примена дигиталне 

технологије у вртићу" од 22.01.20321. у трајању од 5 недеља. 

      Организовала сам и вршила педагошко-инструктивни увид , пратила рад васпитача и 

деце у групи, вредновала васпино-образовну праксу на основу посматрања,протокола о 

посматрању и упитника, давала повратне информације о раду, усмено и у писаном 

извештају ( 9 посета). 

      Извршена је набавка дидактичких средстава и играчака за дограђени део објекта 

"Невен" и за потребе других васпитних група, у износу од 597.170,00 динара са ПДВ-ом, 

чијом се адекватном применом доприноси побољшању и унапређењу ВО процеса. 

      Континуирано сам се стручно усавршавала и учествовала на обукама: „Приче за 

учење-заједничко праћење и документовање детета и васпитача“ (03.11.2020.),  вебинару 

„Проговори да видим ко си- култура говора и усмено изражавање“ (29.08.2020.), онлајн 

обуци „Откривање дигиталног-креативна и одговорна примена дигиталне технологије у 

вртићу“ од 22.01.20321. у трајању од 5 недеља и „Употреба ИКТ алата у циљу 

унапређења наставе“ од 01.06. до 15.06.2021.године, онлајн конференцији „Вртић по 

мери дигиталног доба-примена дигиталних технологија у вртићу“ и „Дигитално 

образовање 2021“ и конференцији са међународним учешћем „Савремено образовање и 

развој праксе-шта смо научили а шта учимо даље“(26.06.2021.).Присуствовала сам на  

другој обуци  за полагање испита за лиценцу  директора предшколских установа од 07.09. 

до 08.09.2020. у Зрењанину и трећој- онлајн обуци коју је организаовало надлежно 

министарство у сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања,Уницефом 

и ЦИП-ом. Испит за лиценцу директора сам положила 21.06.2021.године.  

       Подносила сам извештаје ВОВ о посећеним семинарима, укључивала се у процес 

увођења иновација и промена у ВОР-у кроз учешће у свим тимовима и активима, 

организовала  размене у установи поводом одгледаних видео обука „Предшколска онлајн 

заједница учења“, разменама са другим установама у оквиру пројекта„Учимо и мењамо 

праксу“ и вебинарима „Подршка је важна“као  и другим видовима стручног усавршавања 

у установи, пратила актуелне тендеције у предшколству и објављивала на сајту  и фб 

страници установе. Присуствовала сам  на активима директора у општини Инђија 

(12.10.2020.и 30.03.2021.) и  сремском округу (24.08.2020.,15.10.2020., 19.02.2021.) у 

циљу размене искуства са предшколским установама и школама у окружењу. 

        

1.2.Стварање здравих и безбедних услова за учење и  развој детета 

     Упознала сам и информисала запослене на стручним активима са новим  

Правилником o протоколу  поступањa у  установи у одговору на насиље,злостављање и 

занемаривање(2020.),Програмом заштите  од дискриминације,насиља,злостављања и 

занемаривања у установи и Процедурама за фотографисање,снимање и начин коришћења 

техничке опреме у установи. У  васпитним групама на родитељском састанку у 

септембру представљен је Посебни протокол о заштити деце од насиља и Програм 
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заштите  од дискриминације,насиља,злостављања и занемаривања у установи , као и 

Правила понашања у установи. 

    У сарадњи са службеником за безбедност и здравље на раду 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 заштите и  безбедности у објектима. Посебно сам вршила појачан 

надзор и праћење спровођења  мера заштите према Плану примене мера за спречавање 

појаве и ширења епидемије заразне болести и у интерним записницима са службеником  

за безбедност и здравље на раду предлагали мере за отклањање неправилности       

(записник 31.12.2020.). На крају сваке радне недеље према интерном плану дезинфекције 

објеката, извршена је дезинфекција унутрашњих и спољашњих простора 

објеката.Санитарна инспекција је обавила један саветодавни надзор, 30.09.2020. и у 

Записнику констатовала да се инструктивне мере поштују у потпуности. 

      У објекту "Невен " је  постављен нови громобран и громобранска инсталација за 

заштиту од атмосферског пражњења у износу од 304.830,00 динара са ПДВ-ом и 

извршена контрола ручних противпожарних апарата и хидрантске мреже за гашење 

пожара 02.09.2020. Установа је поднела пријаву Ватрогасном Савезу Војводине, 

19.01.2021.  за полагање стручног испита за ново лице које ће преузети да обавља послове 

заштите од пожара,због одласка у пензију лица који је био задужен за те послове.Уверење 

је добијено 25.05.2021. године. Како би се растеретио улаз на пешачкој капији објекта 

„Пчелица“ у  Новом Сланкамену и храна безбедно достављала на одвојеном улазу у 

складу са HACCAP системом, одрађени су радови на бетонирању ћуприје и прилаза до 

приручне кухиње објекта,  а  у сарадњи са ЈП “Инпут“ изграђена је пешачка стаза која је 

омогућила успостављање несметане комуникације деце и родитеља до објекта  „Невен“у 

Инђији. У дворишту новоизграђеног објекта постављена је трава(600.000,00 са ПДВ-ом) 

док је објекат "Пчелица" у Чортановцима окречен. 

       Aктивности које су планиране Програмом заштите деце од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања у предшколској установи су делимично реализоване услед 

епидемије ковид вируса. Дечја недеља је обележена путем разноврсних активности, као 

што су: игре и радионице са децом из програма "Ни црно ни бело", истраживачке 

активности са децом у оквиру сајма образовања у установи и лок.заједници, подела 

порука о правима деце,еколошких патрола у локалној заједници и др.  

       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 

 

       Константно сам подстицала запослене  да 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); 

-путем недељних састанака на нивоу објекта у циљу промишљања о изазовима у 

планирању и реализацији ВОР-а,  актуелностима и различитим ситуацијама из праксе у  

васпитним групама;  

-приказом примера свог рада и добре праксе кроз хоризонталну размену у установи: 

презентација путем апликације Zoom „Уређење средине за учење“- објекат  Бешка и 

Љуково(21.10.2020.) а у периоду од 17.05. до 21.05.2021. године, према плану   

хоризонталане размене, у истим објектима  васпитачи  су могли да посматрају 
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активности деце у просторним целинама, развију дијалог и критички преиспитују 

праксу; 

-кроз хоризонталне размене у установи у вези  видео обука "Предшколска онлајн 

заједница учења"(ПОЗУ). Реализовано је праћење активности деце уз коришћење 

усаглашеног протокола у вези обуке Подршка социјално-емоционалном учењу у оквиру 

ВО рада са децом предшколског узраста- 8 активности, затим  радионице “Приказ 

платформе Google учионица у раду са децом и родитељима“(30.10.2020.)-15 учесника и 

„Основна информатичка знања“(29.10.2020.) у вези обуке Дигитални алати у функцији 

професионалног развоја-15 учесника, презентација психолога са дискусијом  путем 

апликације Zoom "Подршка добробити и резилијентности деце предшколског узраста“ 

на основу упитника који су васпитачи доставили након одгледане обуке ( 30.11.2020.).  

-кроз хоризонталне размене са другим установама у оквиру пројекта ПОЗУ "Учимо и 

мењамо праксу". Васпитачи су на три вебинара-24.03., 29.03, и 07.04.2021. презентовали 

и  представили  примере из своје  праксе,  а на осталим вебинарима присуствовали смо 

као  посматрачи.   

       Како би већина васпитно-образовног особља добила подршку за примену пројектног 

планирања и учења у раду са децом  организована је обука" Са пепељугом око света"- 

31.10.2020. за  још 30-оро  васпитача ( поред 40 васпитача која су раније прошла исту 

обуку)  . У  циљу размене искуства са менторског састанка у оквиру пројекта “Школице 

живота“  и увођења иновација у ВОР одржана је презентација “Пројектни приступ 

учењу“ и  радионица са темом „Документовање“( 26.10. и 28.10.2020.). Након обука 

васпитачи и мед. сестре су примениле пројектни приступ у раду са децом и водили  

документацију према упутствима и обасцу који је дат за вођење портфолиа пројекта 

(план пројекта и прича о пројекту), на начин да рубрике које су предвиђене новом 

документацијом унесе у постојећу Књигу рада. 

      Анализирала сам сопствени рад на основу Правилника о компетенцијама директора 

уз преиспитивање доказа и сагледавања остварених резултата из Извештаја о раду 

директора, вођења портфолија. Усмеравала са васпитаче са кроз Стандарде компетенција 

за професију васпитача врше процену свог рада, а у оквиру самовредновања установе  у 

сарадњи са стручном службом организовала процес самоевалуације запослених.   

 

1.4. Обезбеђивање инклузивног приступа  у васпитно-образовном процесу 

 

     Са помоћником директора организовала сам промотивне активности у оквиру 

националног  пројекта "Спорт је важан да би био здрав и снажан"  који организује 

Спортски савез Србије и Савез за предшколски спорт и физичко васпитање Србије, а уз 

подршку Министарства омладине и спорта.Промоција програма је одржана у објекту 

"Сунце"  05.04.2021. године када су инструктори Савеза за предшколски спорт и физичко 

васпитање заједно са децом кроз игру, одржали вежбе атлетике. Према плану програма 

васпитачи су заједно са децом у свим објектима наше установе реализовали вежбе 

гимнастике, атлетике, корективне и превентивне вежбе као и друге активности којима ће 

се подстицати рани разој деце предшколског узраста. Извештаје о реализованим 

активностима  достављали смо организатору два пута месечно. 

        Пројекат „Наша Инђија кроз историју и традицију“ који је одобрен за финансирање 

од Покрајинског секретаријат за образовање, прописе, управу националне мањине – 

националне заједнице,  реализован је  од 15.04. до 23.06.2021.године  у 13 припремних и 

са око  340 деце. Циљ пројекта је јачање отворености деце, васпитача и родитеља према 

културолошкој разноврсности кроз упознавање са историјом и традицијом нашег места. 

Пројектне активности  су завршене 31.06.2021. године прославом пројекта и изложбом 

дечјих продуката у Кући Војновић. Деца, родитељи и чланови шире локалне заједнице 
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имали су прилику да се упознају са резултатима пројекта. Средства добијена по пројекту-

106.000,00 динара су утрошена по плану и  наменски, односно за набавку литературе за 

васпитаче,књига за децу,  дидактичких материјала и играчака које подстичу уважавање 

различитости и осликавају вредности разлика. 

      На основу предлога чланова комисије за упис деце у установу који се односи на 

распоред деце по васпитним групама у радној 2020/21. и позитивних искуства васпитача 

о остваривању ВОР-а у групама деце различитог узраста, формирала сам 6 нових 

васпитних група мешовитог узраста у објекту „Сунце“ у којима је адаптација деце била 

много олакшана. Установа је на основу поднете Иницијативе за ослобађање од плаћања 

корисника услуга у установи (17.09.2020.) за период када је остваривала ВОР у 

ограниченом капацитету, добила сагласност Општинске управе, која је била на снази до 

почетка рада у пуном капацитету. 

      Координатор  тима  за инклузивно образовање  одржао је радионицу за запослене   са 

темом „Приступи у прилагођавању садржаја деци са сметњама у развоју –активности по 

мери детета“ у којој је  учествовало  18 васпитача и 2 стручна сарадника. 

     Остварена је сарадња са општинском Интерресорном комисијом(ИРК) у вези захтева 

установе за процену потреба детета за додатном подршком, Центом за социјални рад 

„Дунав“ у вези ангажовања личних пратилаца деце.У радној 2020/21. ангаћовано је 5 

личних пратилаца и то 2 за децу у ППП а 3 за децу вртићког узраста и дефектолог који  

ради са 4-оро деце ППП  једном недељно. 

    На основу прикупљених података о деци са сметњама у развоју и деци из осетљивих 

група, у установи је  уписано 54-оро деце која су  распоређена у 34 васпитне групе, и то:  

- у ППП  17-оро деце са сметњама у развоју  у 11васпитних група, 5-оро деце има Решење 

ИРК а за 1 дете је поднет захтев. Педагошки профил и мере индивидуализације су 

урађене за 8-оро деце,  за 1 дете ИОП а остала деца су на праћењу. На предлог Тима за 

инклузију за још 5-оро деце планира се израда  ИОП-а.  

- 37-оро деце са сметњама у развоју узраста од 3-5,5 година,16-оро деце има Решење  

ИРК,за 2 је поднет захтев а 13-оро деце остварило је право на бесплатан вртић. 

     Хуманитарна организација „Велико срце“ је донирала новогодишнње пакетиће за 

децу са сметњама у развоју и децу из осетљивих група, а у сарадњи са родитељима 

организоване су  хуманитарне акције сакупљања хране,одеће и обуће  у свим објектима 

установе за помоћ деци из социјално угрожених породица и прикупљање новчане помоћи 

за децу којима је потребна подршка за лечење. 

     Обележен је Дан породице 15.05.2021. у свим објектима установе кроз организовање 

виртуелне изложбе дечјих радова употребом дигиталних алата падлет и лино.Васпитачи 

из објекта Невен, Маслачак и Бубамара су организовали дружење са децом и родитељима 

у објекту. Направљен је падлет  Тима за заштиту на који су постављени правилници који 

регулишу ову област , интерни акт установе, приручници за васпитаче и родитеље и 

други значајни ресурси који који могу бити од користи зљапосленима у установи при 

организовању превентивних активности са децом и родитељима и интервенцији у 

случају постојања насиља и дискриминације.  

 

  1.5.Обезбеђивање и праћење добробити развоја деце  

 

      У сарадњи са члановима комисије за упис деце у установу  спроведен је упис у  радну 

2021/2022.годину  електронским путем преко портала е-  Управe у периоду од 01.04.2021. 

до 30.04.2021. године. Поднето је 728 захтева  и 307 захтева из обнове уписа. Извештај о 

спроведеном упису комисија је поднела ВОВ-у на седници одржаној 24.06.2021. године 

као и предлог за формирање васпитних група по објектима установе. Изградњом новог 

објекта- вртића у Инђији обезбеђени су ресурси за упис сваког детета  у нашу установу. 
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      У сарадњи са тимом за професионални развој обезбедила и организовала обуку 

"Приче за учење-заједничко праћење и документовање детета и васпитача“ "(03.11. и 

05.11.2020.)  за 62-је  васпитача, мед.сестара и стручних сарадника. Приликом посета 

групама и на интерним радионицама указивала васпитачима и медецинским сестрама на 

коришћење техника за истраживање перспективе деце у избору пројектне теме, у 

уређењу средине за развој и др., на праћење развоја деце кроз диспозиције за учење и сл.. 

Спроведена је набавка стручне литературе за запослене, материјали са семинара су 

умножени и доступни васпитачима у библиотеци установе како би се упознали и 

користили иновативне методе и технике учења,  у циљу подршке развоуј и напредовању 

деце. 

     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. 

   Сарађивала сам са члановима  Интересорне комисије у вези размене мишљења и 

података о  деци са сметњама у развоју, обезбеђивања личног пратиоца и остваривању 

права за бесплатан боравак у установи деце са сметњама у развоју. 

 

   

2.ПЛАНИРАЊЕ,ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

 

2.1.Планирање рада  

        

      Са најближим сарадницима учествовала сам у изради и доношењу следећих 

докумената: Извештаја о реализацији Годишњег плана рада установе за 2019./2020. 

,Годишњег плана рада за 2020/2021., Плана стручног усавршавања за радну 2020/2021., 

Акционог плана за реализацију циљева и задатака Развојног плана за 2020/2021 и  План 

рада директора за 2020/2021.годину, Извештаја о резултатима самовредновања у радној 

2020/2021. години, Извештаја о стручном усавршавању запослених у радној 

2020/2021.годину, Извештаја о различитим облицима и програмима рада, о раду тимова 

и актива, о реализацији ВОРа у радној 2020/2021.години, Извештаја о реализацији 

предвиђених циљева, задатака и активности планианих Развојним планом за радну 

2020/2021.годину и  Извештаја о раду директора за радну 2020/2021.годину. 

      Благовремено сам упућивала документа Савету родитеља (15.09.2020.,26.01.2021., 

24.06.2021.), ВОВ-у(14.09.2020.,29.01.2021.,24.06.2021.и 30.08.2021.) и Управном одбору 

да их доносе (15.09.2020.,05.02.2021.и 25.06.2021.), као и Општинском већу и Скупштини 

општине Инђија на сагласност.       

        На основу инструкција од стране Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја - Припрема за почетак радне 2020/21. године и израда годишњег плана рада 

установе у контексту епидемиолошке ситуације у вези са COVID 19, број 610-00-

00677/2020-07 од 17.08.2020. године,у сарадњи са оснивачем и локалним кризним 

штабом и у складу са препорукама надлежних здравствених институција - Препоруке за 

примену општих мера заштите од SARS COV-2 вируса у предшколским установама  бр. 

861/20 од 26.08.2020. год. Завода за јавно здравље Сремска Митровица, установа је  

израдила Оперативни план организације и остваривања васпитно-образовног рада са 

децом у 2020/21. години прилагођен просторним, кадровским и техничким могућностима 

установе уз поштовање превентивних и мера заштите здравља деце, родитеља и 

запослених. На седници ВО већа одржаној 27.08.2020. запослени су упознати са Моделом 

рада у ограниченом капацитету и то: моделом рада  са децом узраста од 1 до 5,5 година 

и моделом рада у полудневном и целодневном припремном предшколском програму, као  
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и распоредом рада васпитно-образовног особља по објектима установе а на седници ВО 

већа одржаној 14.09.2020.са моделом подршке деци и породицама путем онлајн и других  

канала комуникације. 

2.2. Организација установе 

           

          На почетку радне 2020/2021.године Управни одбор је на седници одржаној 

15.09.2020. дао сагласност на измене Правилника о организацији и систематизацији 

послова у установи којим се утврђује 170 извршилаца. Објављивањем  акта  на огласној 

табли установе обезбеђена је доступност и упознавање  запослених са његовом 

садржином. Поред нанаведеног донета су за сваког извршиоца појединачна решења 

којима се утврђује структура и распоред обавеза ВО особља у оквиру радне недеље. 

Решењем су обухваћене радне обавезе запосленог у оквиру сва три модела 

функционисања установе и то: у редовним околностима када установа остварује 

непосредни рад у пуном капацитету, у случају  рада у ограниченом капацитету или 

потпуне обуставе рада установе услед ширења епидемије COVID 19 када ће се одвијати  

онлајн активности подршке деци и породицама, и професионалном повезивање и 

размени искуства практичара.  

          Од септембра 2020. године васпитно-образовни рад се реализовао по 2. моделу 

функционисања предложен од стране Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја, односно  радом у ограниченом капацитету,  док од  12.10.2020. године Установа 

у складу са епидемиолошком ситуацијом у вези са COVID 19 и са Закључком 

Општинског штаба за ванредне ситуације општине Инђија бр. 06-116/2020-I од 

02.10.2020. године, у којем је закључено да је на територији општине Инђија 

епидемиолошка ситуација повољна, организује  и реализује васпитно-образовни рад у 

пуном капацитету. 

          На седници одржаној 14.09.2020. ВО веће усвојило је предлог за формирање 

стручних актива и тимова, након чега су израђена решења о именовању стручних тимова 

и актива са описом активности у радној 2020/2021.години. Присуствовала сам 

састанцима стручних органа и тимова ( физички и путен апликације Zoom) , остваривала 

неопходну комуникацију са запосленима путем мејла, умреженим,бесплатним 

телефонским саобраћајем, 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 у сарадњи са помоћником 

директора и осталим сарадницима и то: 

-редовним обиласком објеката установе и подношењем извештаја главних васпитача о 

раду и функционисању објеката установе на састанцима тима руководиоца објеката; 

-непосредним увидом у поступање запослених у процесу рада са коришћењем протокола 

посматрања активности у васпитној групи, упитника  и  листа за помоћно-техничког 

особља о спровођењу HACCAP система ; 

-праћењем реализације онлајн активности подршке деци и породици увидом у 

документацију ; 

-Увидом у Књигу ВО рада; 

-обављањем разговора са родитељима деце који су имали примедбу на рад запослених 

као и на опште функционисање установе; 

-разматрањем извештаја о реализацији рада. 
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      На 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 и предлагала корективне мере. Сазивала сам и руководила 

седницама ВОВ-а (14.09.2020., 21.12.2020., 29.01.2021.,24.06.2021.и 30.08.2021..), 

педагошког колегијума (14.09.2020.,30.09.2020.24.06.2021. и 30.08.2021.), стручним 

активом за развојно планирање (11.09.2020., 18.01.2021. и 26.08.2021.) и тимом 

руководилацa објеката (10.11.2020., 04.12.2020.,05.02.2021.и 01.04.2021.),  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 

резултатима самовредновања у радној 2020/2021. години, Извештаја о стручном 

усавршавању запослених у радној 2020/2021.годину, Извештаја о различитим облицима 

и програмима рада, о раду тимова и актива, о реализацији ВОРа у радној 

2020/2021.години, Извештаја о реализацији предвиђених циљева, задатака и активности 

планианих Развојним планом за радну 2020/2021.годину и  Извештаја о раду директора 

за период од 01.09.2020. до 25.01.2021. и  за радну 2020/2021.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 на седницама стручних 

органа,  путем  мејл, вибер група и огласне табле. Пратила сам и усмеравала редовно 

ажурирање информација и постављање докумената установе (планова, извештаја, 

правилника..и сл.) на сајту и фб страници установе и прослеђивала  информације и 

обавештења која се тичу рада установе локалним медијима. У сарадњи са главним 

васпитачем и правником који су задужени за уношење података у ЈИСП,  достављала, 

контролисала и пратила уношење истих. 

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

коришћење телекомуникационе услуге-интернет за објекте "Бамби" Марадик, 

"Пчелица"Нови Сланкамен и за нови објекат у Инђији . Услуга чија вредност износи 

600.000,00 динара са ПДВ-ом  је активирана у сва три објекта у августу 2021. године 

(дигитални проток 50 Mb/s ), тако да ће сви запослени у поменутим објектима имају 

приступ  бежичном интернету у свом радном простору. Поред увођења услугу 

асиметричног приступа глобалном Интернету све радне собе у новом вртићу 

су  опремљене  лаптоповима,  а  остала опрема је распоређена у канцеларије.Уговор чија 

вредност износи 1.423.116,00 динара са ПДВ-ом је  закључен  27.04.2021. године а добра 

испоручена у мају 2021 године.  

        У оквиру МИТ пројекта за 2021. годину коју спроводе запослени компаније "Henkel 

Srbija" унутар своје фирме у циљу друштвено-добровољног рада, установи су 12.04.2021. 

године одобрена средства у износу од 5000е за куповину интерактивних табли и 

пројектора. Пријава је поднета у сарадњи са родитељем детета који похађа установу а 

запослен је у поменутој компанији. Интерактивне табле-4 комада су испоручене и 

монтиране у мају 2021. године. 

      Реализована је обука за 70 запослених“Откривање дигиталног-креативна и одговорна 

примена дигиталне технологије у вртићу“ од 22.01.20321. у трајању од 5 недеља, онлајн 

стр.конференција''Вртић по мери дигиталног доба'' за 20 васпитача  17.04.2021., 

обука"Употреба ИКТ алата у циљу унапређења наставе'' за  5 васпитача од 30.03. до 

06.04.2021. и  од 01.06. до 15.06.2021. и онлајн конференција" Дигитално образовање 

2021.'' за 20 васпитача/стр.сарадника од 08. до 10.04.2021. године. 
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      Пратила сам коришћење знања стеченог на обукама  у раду и пракси кроз 

извештавање на активим и тимовима, приказе добре праксе, хоризонталне размене и др. 

 

2.5.Управљање системом обезбеђивања квалитета у установи 

 

     Годишњим планом рада установе предвиђени су планови рада стручних органа и 

тимова чији чланови се одређују на основу компетенција запослених, постоји план 

стручног усавршавања запослених у установи и ван установе, Aкциони 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. 

     На седници ВОВ-а одржаној  24.06.2021. године запослени су анализирали Извештај 

о извршеном самовредновању и Извештај о стручном усавршавању за радну 2020/20021. 

годину, а  на седници одржаној 30.08.2021.  Извештај о раду тимова и актива, о 

реализацији ВОР-а, Извештај о реализацији предвиђених циљева, задатака и активности 

планианих Развојним планом за радну 2020/2021.годину и друге извештаје,  како би се  

на основу предложених  мера за унапређење квалитета рада установе израдили    Акциони 

планови за наредну радну годину. 

    На  конференцији са међународним учешћем „Савремено образовање и развој праксе-

шта смо научили а шта учимо даље“ одржаној 26.06.2021. психолог установе је 

презентовала  рад о оствареним резултатима самовредновања, односно  о резултатима 

истраживања   перспективе деце и васпитача о правилима у вртићу. 

 

3.ПРАЋЕЊЕ  И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

3.1.Планирање,селекција и пријем запослених 

    

       У установи је на почетку  радне 2020/2021. године  запослено 104 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, ) и  Правилника о 

организацији и систематизацији послова у установи потребно је ангажовање 170 

запослених. Како би се одвијао нормалан и несметан рад установе  извршила сам пријем 

56 радника на одређено време, од којих је 39 васпитно-образовно особље .У сардњи са 

члановим комисије за упис који израђују предлог за распоред деце по васпитним групама 

планирала структуру и распоред запослених. 

       На основу сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање код 

корисника јавних средстава од 26.05.2020.године, установа је расписала конкурс на 

неодређено време 18.11.2020. године  за 35   запослених и то: 2 извршиоца за радно  место 

сервирке,3 извршиоца за кувара,1 извршилац за портира, 5 извршилаца за спремачицу,1 

извршилац за сл.за јавне набавке, 1 економа,19 за васпитача и 3 извршиоца за медецинску 

сестру васпитача и извршила  пријем у радни однос наведених лица. Тренутно  у 

установи је запослено 131 лице на неодређено време. 

       На почетку радне 2020/2021. године пријавило се 4 приправника-васпитача и 1 

приправник-медецинска сестра  за обављање приправничког стажа у установи са којима 

је установа потписала уговор и израдила решења за именовање ментора. У сарадњи са 

координатором актива приправника и ментора присуствовала сам састанку тима 

28.10.2020. и давала  потребне информације и инструкције менторима и приправницима 

за увођење приправника у посао, а на састанку 22.01.2021. анализирали остварене 

активности у претходном периоду. Присуствовала сам на  3 активности организоване у 
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оквиру провере оспособљености приправника након обављеног приправничког стажа у 

установи (24.09.2020, 01.10.2020. и 29.10.2020.). 

 

3.2.Професионални развој запослених 

     

       План стручног усавршавања је израђен на основу резултата самовредновања и на 

основу личног изјашњења запосленог у којој области му је  потребна подршка-лични 

план стр.усавршавања, а усвојен је  на седници ВО веће одржаној 14.09.2020.године. У 

сарадњи са тимом за професионални развој пратила сам реализацију плана стручног 

усавршавања у установи и ван ње, пратила  евиденцију о учешћу и броју сати обуке  за 

сваког запосленог. 

       На основу плана остварене су следеће активности: 

1.Хоризонтална размена након одгледане видео обуке у оквиру пројекта ''Подршка 

развоју предшколске онлајн заједнице'': посматрање активности са децом,дискусија и 

анализа- друга обука(22,23,24.09.2020.),12 излагача и 28 учесника; радионице ''Основна 

информатичкла знања''-трећа обука(29.10.2020.) и ''Обука-Гугл учионица-платформа за 

учењу на даљину(30.10.2020.), по 2 излагача и по 15 учесника;презентација"Подршка 

добробити и резилијентности деце предшколског узраста“ на основу упитника који су 

васпитачи доставили-четврта обука(30.11.2020.).  

2. Хоризонталне размене са другим установама у оквиру вебинара Предшколска оонлајн 

заједница учења –''Учимо и мењамо праксу'': Подршка социјално емоционалном учењу 

деце предшколског узраста-презентација примера из праксе (24.03.2021.), 1 излагач и 7 

учесника; ''Дигитални алати у функцији професионалног развоја: Гугл учионица-

(29.03.2021.), 2 излагача и 6 учесника; ''Подршка добробити и резилијентности деце 

предшколског узраста'' (07.04.2021.), 2 излагача и   учесника; "Васпитање пружањем 

подршке и успостављањем правила"(12.04.2021.), 2 учесника и "Креирање 

стимулативних средина за развој и учење деце предшколског узраста"(12.05.2021.), 2 

учесника. 

3. Излагање поводом похађања акредитоване обуке или стручног скупа, са анализом и 

дискусијом: радионица за запослене ''Приступи у прилагођавању садржаја деци са 

сметњама у развоју-активности по мери детета (22.10.2020.) ", 2 излагача и 19 учесника; 

''Сусретање васпитача-један дан у вртићу''( 16.06.2021. ), 3 излагача и 65 учесника;  

4.Вођење радионице за унапређење компетенција запослених,по оригиналном сценарију: 

и ''Документовање ВО рада у књизи рада''(26. и 28.10.2020.), 6 излагача и сви запослени; 

5. Хоризонтална размена између објеката на основу акционог плана за унапређење рада 

установе : (17.05.-23.05.2021.), носиоци васпитачи из објекта на Љукову и Бешки; 

6. Учешће у пројектима на нивоу установе, локалном, републичком и на међународном 

нивоу: завршна конференција у вези пројекта ИКО клуб-превазилажење сегрегативног 

мултикултурализма;родитељи и наставници ка интеркултурализму „Инђија/Ниш некад 

и сад и народи који су је обликовали“(11.12.2020.);  презентација на мотивационом дану-

промоција пројекта „Ка отворености и инклузивности вртића кроз међународну 

сарадњу“ (01.10.2020); Пројекат''Еко башта'' Фондација Јасен (децембар 2020.); Пројекат 

''Наша Инђија кроз историју и традицију'' (априла - јуна 2021.); Пројекат ''Спорт је важан 

да би био здрав и снажан''(05.04.2021.). 

7. Учешће у вебинарима и онлајн конференцијама и скуповима,обукама: ''Родитељ у 

центру пажње''(06.11.2020.),''Примена асистивних технологија и потпомогнуте 

комуникације у пружању подршке деци раног узраста са комплексним комуникационим 

потребама и њиховим породицама''(17,18,24 и 29.09.2020.), ''Орбите подршке око 

породице-Подстицајно родитељство у центру пажње заједнице''-УНИЦЕФ(16.12.2020.); 

"Подршка је важна"(25.03.2021,27.04.2021.и 03.06.2021.) 
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8.Стручне посете: Унапређење компетенција васпитача за коришћење интерактивне 

табле (04.06.2021.), вртић Вчелика,Бачки Петровац. 

 

       Обезбедила сам учешће на следећим семинарима и стручним скуповима за 

запослене: 

-Међународни стр.скуп-вебинар „Проговори да видим ко си-култура говора и усмено 

изражавање“; 29.08.2020. 

- Стр. сусрети мед.сестара ПУ Србије„ Деца и одрасли у заједничком уређењу дредине 

која подржава учење и развој деце "- 8 учесника; 08.-11.10.2020. 

-Онлајн стручни скуп „Сусрети Година узлета и школе“ – 1 учесник; 08.10.2020. 

-Семинар „Са пепељугом око света"-пројектно планирање и учење“-30 учесника; 

31.10.2020. 

-Обука " Приче за учење-заједничко праћење и документовање детета и васпитача"-62 

Онлајн семинари Србије: Набавке изузете од примене Закона и  најчешћи проблеми и 

примери у примени ЗЈН -Онлајн акредитован ст.скуп„Решавање проблема-стимулација 

интелектуалног развоја“; 07.11.2020. 

-Образовни информатор:семинар„Традиционални сусрети установа'“-2 учесник;           18.-

21.10.2020. 

-Образовни информатор: вебинар “Најчешћа питања у вези са обрачуном примања 

запослених у јнавном сектору“-2 учесника;08.11.2020. 

-Образовни информатор: вебинар „Доношење финансијских планова буџетских 

корисника за 2021.годину“-2 учесника; 23.12.2020. 

-Онлајн семинари Србије: Набавке изузете од примене Закона и  најчешћи проблеми и 

примери у примени ЗЈН-1 учесник; 25.11.2020. 

-Онлајн семинари Србије: „ Обука за рад на порталу ЈН“-1 учесник;26.11.2020. 

-Онлајн обука „Откривање дигиталног-креативна и одговорна примена дигиталне 

технологије у вртићу“ -70 учесника, од 22.01.20321. у трајању од 5 недеља  

- „Употреба ИКТ алата у циљу унапређења наставе“ -5 учесника, 30.03.-06.04.2021. и  

01.06. - 15.06.2021. 

- онлајн конференцији „Вртић по мери дигиталног доба-примена дигиталних технологија 

у вртићу“-20 учесника,17.04.2021.  

-„Дигитално образовање 2021“ - 08.04.-10.04.2021. 

- МПНТР и Балкански Савез: Вебинар ''Јединствени информациони систем просвете у 

предшколским установама''-1 учесник; 17-18.02. 2021. и 23.02.2021. 

- Акредитовани стр.скуп ''Седми луткарски фестивал деце предшколских установа''- 3 

учесника, 03.-04.06.2021. 

-Стручни скуп ''Унапређивање васпитно образовне праксе кроз размену професионалних 

искустава''-3 учесника, 20.05.-23.05.2021, 

- Стручни скуп ''Сусретање васпитача-Један дан у вртићу''-3 учесника,07.05.-30.05.2021. 

-Национални Конгрес превентиве ''Унапређивање здравствено васпитне праксе кроз 

размену професионалних искустава''-1 учесник,11.06-13.06.2021. 

- Семинар за мед.сестре ’’Вртић као центар добре комуникације''-11 учесника,19.06.2021. 

-Стручна конференција ''Вредносне димензије васпитног процеса које обезбеђују 

квалитетно  ПВО за сву децу''-3 учесника,17.06.-20.06.2021. 

-Конференцији са међународним учешћем „Савремено образовање и развој праксе-шта 

смо научили а шта учимо даље“- 3 учесника; (26.06.2021.) 

      У финансијском плану установе за  2021. годину планирана су средства за стручно 

усавршавање запослених у износу од 800.000,00 динара са ПДВ-ом. 

 

3.3.Унапређење међуљудских односа 
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      У циљу грађења заједнице учења, од октобра 2021.године почели су да се реализују 

недељни састанци по објектима. На основу анализе  реализованих  састанака по 

објектима, васпитачи и мед.сестаре су издвојили позитивни ефекте заједнице учења: 

равноправно учешће сваког члана тима кроз поделу задужења, преузимање одговорности 

и боља  међусобна комуникација и размена информација. 

        Обезбедила сам услове да већина  ВО особља учествује на обуци" Приче за учење-

заједничко праћење и документовање детета и васпитача" и то 62 учесника а чак 70-оро 

на онлајн обука „Откривање дигиталног-креативна и одговорна примена дигиталне 

технологије у вртићу“, стварала услове да запослени остваре потребне бодове стручног 

усавршавања на годишњем нивоу и  примере свог рада и добре праксе прикажу на 

стручним сусретима,скуповима и конференцијама изван и у установи. 

     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. Укључивала се и  подстицала запослене у спровођењу 

активности уређења  заједничких простора за учење и игру деце, обезбедила прилике да 

представници других  објеката учествују у активностима менторске подршке у оквиру 

пројекта "Школице живота", пружила могућност запосленима да искажу своје мишљење 

и спремност за увођење промена у пракси а резултати упитника су коришћени у 

планирању распореда васпитно-образовног особља.                         

 

3.4.Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених 

 

      Вршила сам педагошко инструктивни надзор према плану коришћењем инструмента 

за процену физичке средине  и  усаглашеног протокола о посматрању активности деце и 

васпитача,давала предлог за унапређење рада (22.09.,23.09.,24.09.,29.10., 01.10.2020. и 

17.05.2021. ). Предмет посматрања је физичка и социјална средина. Вршила сам и надзор 

над поштовањем процедура у вођењу прописане документације у оквиру васпино-

образовног рада , давала писмене и усмене инструкције за вођење исте (13.10.2020., 

18.12.2020.и 18.06.2021.) 

    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 и то: 

обезбедила услове за пријем у радни однос на неодређено време 35 запослених, јавно 

похваљивање и истицање постигнућа на ВО већу, сајту и фб страници установе, на 

основу Правилника о награђивању запослених   увећање броја дана годишњег одмора за 

остварене разултате у раду, похађање стручних скупова на националном нивоу  (као 

излагачи али и као учесници), коришћење службеног аута за путовања  и исплаћивање 

дневница за службена путовања . 

     Организовано је завршно полагање пред комисијом у установи за 3 приправника у име 

којих  ће установа  поднети  захтев за полагање испита за лиценцу  и уплатили трошкове 

полагања испита.  

 

4.САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА / СТАРАТЕЉИМА , ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА, 

РЕПРЕЗЕНТИВНИ СИНДИКАТОМ  И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

 

4.1.Сарадња са родитељима/старатељима 
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       У сарадњи са помоћником директора и главним васпитачима, обавештавала сам 

родитеље о свим питањима који се тичу организације ВОР-а рада установе-обављање 

рада у ограниченом и пуном капацитету благовременим постављањем  информација на 

улазним вратима објеката, сајту и фб страници установе, вибер групама васпитача и 

родитеља и посредством медија. Садржаји за подршку породицама и деци предшколског 

узраста односили су се на информисање и савете везане за почетак рада нове радне 

године, за спровођење против-епидемијских мера, слање предлога активности које се 

рализују непосредно у васпитној групи преко доступних канала комуникације, 

информисање о бесплатним вебинарима и конференцијама за подстицање родитељства.  

         Родитељи су благовремено позивани  на састанке свих тимова и стручних актива 

установе како би се информисали о могућностима укључивања у све етапе ВО рада. 

Присуствовали су у васпитним групама као гости, едукатори, учесници у пројектима,у  

набавци материјала, поправкама старе  и изради нове опреме за формирање просторних 

целина за учење и игру деце у боравцима, заједничким просторима и као евалуатори ВО 

рада.Понуђено им је да се путем анкете изјасне да ли ће њихово дете у периоду 

предвиђеном за поподневни одмор деце (од 11:30 до 13:15) да спава или се бави 

различитим мирним активностима у одвојеном простору са другом децом која не 

спавају. 

      У истраживању поводом самовредновања рада установе  је учествовало 584 родитеља 

деце различитог узраста из свих објеката предшколске установе који су одговарали на 

анонимни Гугл упитник на тему сарадње предшколске установе са породицом. Родитељи 

су  истакли да се запослени према њима опходе са уважавањем, да су отворени за  

комуникацију и сарадњу кроз различите облике међусобног информисања и 

укључивања, да се уважавају  идеје деце и родитеља у доношење одлука које се тичу 

функционисања васпитне групе. Према мишљењу родитеља, постоји потреба за чешћим 

организовањем родитељских састанака, радионица и дружења у вртићу. 

     Родитељ који је члан тима за међународне пројекте,по звању професор енглеског 

језика, редовно је  учествовао у припремним активностима у вези пројекта Еразмус + које 

се односе на разговор са кандидатима и језичку припрему.  Породица чије дете похађа 

објекат "Сунцокрет" у Новим Карловцима донирала је за двориште  2 

мултифункционална комплекса са љуљашком и тобоганом и 2 клацкалице у вредности 

59.250,00 динара а породица чије дете похађа објекат"Сунце" 3 колица за превоз хране у 

износу од 79.200,00 динара и конструкторе за игру деце у износу од  90.000,00 динара. 

      У сарадњи са стручном службом и секретаром установе свакодневно сам  обављала  

разговоре и  благовремено одговарала на жалбе и друга питања везана за упис деце, 

премештања у другу групу или објекат, али и примедбе родитеља из ППП-целодневни 

боравак на остваривање ВО рада у ограниченом капацитету (21.09.2020. и 23.09.2020.) 

које сам упућивала у виду иницијативе на заједничко разматрање  Општинском штабу за 

ванредне ситуације. 

      На првој седници Савета родитеља одржаној 15.09.2020. конституисан је исти, дата 

је сагласност на Измене и допуне Пословника о раду Савета родитеља које се односе  на 

то да уколико не постоје услови да се заказана седница по хитном поступку одржи, 

седница ће се одржати телефонски ( телефонска седница) или електронски (on-line), 

предложени су представници за стручне тимове и активе и Општински савет родитеља у 

радној 2020/2021.години. На  седницама 26.01.2021. и 24.06.2021. подносила сам 

извештаје о раду установе у претходном периоду.  

       
4.2.Сарадња са органом управљања и репрезентативним органом установе 
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       У сарадњи са секретаром установе,благовремено сам сазивала седнице Управног 

одбора(15.09.2020.,30.09.2020.,19.11.2020.,11.12.2020.,05.02.2021.,24.02.2021.,12.03.2021

25.06.2021. и 23.07.2021.) путем мејла са достављеним материјалом у прилогу, и 

извештавала чланове о свим сегментима  рада установе како би омогућила органу 

управљања да обавља послове предвиђене законом. 

      Скупштина општина Инђије је на седници одржаној 02.09.2020. донела Решења о 

именовању УО установе, а на 1. конститутивној седници одржаној 15.09.2020. изабрани 

су председник и заменик председника УО. На истој седници разматрани су и усвојени: 

Извештај о извршењу Годишњег плана рада установе за радну 2019/2020.годину, 

Извештај о раду директора за период од 21.01.2020. до 31.08.2020., Извештаја о 

остваривању Развојног плана установе за радну 2019/20, Извештаја о стручном 

усавршавању запослених за  радну 2019/2020., а након разматрања донeт је Годишњи 

плана рада за радну 2020/21.,  План стручног усавршавања запослених  у радној 2020/21. 

и усвајен Акциони план за реализацији предвиђених циљева, задатака и активности 

планираних Развојним планом за радну 2020/21. годину. На седници одржаној 

11.12.22020. донет је Финансијски план установе за 2021. годину,  05.02.02021. године 

разматрани су и усвојени полугодишњи извештаји о раду,  на седици 12.03.2021. 

Извештај о финансијском пословању установе и информације о исходованом Решењу о 

верификацији установе а 25.06.2021. усвојен је  Извештај о самовредновању рада 

установе за радну 2020/2021. и Извештај о стручноим усавршавању запослених у радној 

2020/2021. години. 

       На седницама УО редовно присуствује представник синдиката. На скупштини 

чланова Синдикалне организације  ПУ"Бошко Буха" 27.08.2020. донета је Одлука којом  

се Војновић Радослава овлашћује да представља и заступа Синдикалну организацију 

установе. Установа је покренула иницијативу за преговарање и закључивање новог  

колективног уговора 19.01.2021. године. Израђен је предлог колективног уговора који је 

усклађен са Посебним колективним уговором за запослене у установама предшколског 

васпитања и образовања чији је основач Р.Србија, а закључен 09.02.2021.године. 

      

4.3.Сарадња са државном управом и локалном самоуправа 

 

       Установа је остваривала комуникацију са надлежном школском управом а посебно 

са просветном саветницом В.Р.  у вези са свим питањима која се односе на обавештавање, 

планирање и остваривање рада предшколске установе. Комуникација се остваривала 

посредством мејла, телефонских разговора и унутар вибер групе -директори 

предшколских установа Срема и просветна саветница.  

        Одржан је састанак актива директора Сремског округа у Н.Саду 24.08.2020. којим је 

руководила просветна саветница у циљу разумевања и отклањања нејасноћа везаних за 

инструкције добијене од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја - 

Припрема за почетак радне 2020/21. године и израда годишњег плана рада установе у 

контексту епидемиолошке ситуације у вези са COVID 19, број 610-00-00677/2020-07 од 

17.08.2020. године. Установа је благовремено поступала по инструкцијама и доставила  

ШУ Оперативни план организације и остваривања васпитно-образовног рада са децом у 

2020/21.години, свакодневно достављала  упитник о стању епидемије COVID-19 у 

установи , уносила у ИС Доситеј на месечном нивоу присутност деце у установи  и др. 

Други састанак састанак актива директора Сремског округа одржан је  у С.Митровици 

26.05.2020. у присуству просветне саветнице када смо анализирали рада установе у 

радној 2020/2021. години.              

      Присуствовала сам на  другој обуци  за полагање испита за лиценцу  директора 

предшколских установа од 07.09. до 08.09.2020. у Зрењанину и трећој- онлајн обуци коју 
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је организаовало надлежно министарство у сарадњи са Заводом за унапређивање 

образовања и васпитања, Уницефом и ЦИП-ом. Испит за лиценцу директора сам 

положила 21.06.2021.године.  

       У сарадњи са помоћником директора,  Канцеларији за информационе технологије и 

електронску управу владе Р.С. достављена су именована лица за администратора и 

обрађиваче, који ће спроводити е-упис и проћи обуку током фебруара 2021.године. 

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

радну 2021/2022. преко портала е-Управe у периоду од 01.04.2021. до 30.04.2021. године. 

Поднето је 728 захтева за упис.  

       У сарадњи са општином Инђија поднели смо пријаву на расписан конкурс 

Покрајинског секретаријат за образовање, прописе, управу националне мањине – 

националне заједнице за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у 

предшколском васпитању и образовању у фебруару 2021.год. који је одобрен за 

финансирање. Уговор о додели новчаних средстава у  износу од 106.000,00 динара из 

буџета АП Војводине је потписан у априлу 2021. године. Циљ пројекта „Наша Инђија 

кроз историју и традицију“ је  јачање отворености деце, васпитача и родитеља према 

културолошкој разноврсности кроз упознавање са историјом и традицијом нашег места. 

Пројекат је реализован  од 15.04. до 23.06.2021.године  у 13 припремних са око 340 деце. 

Пројектне активности  су завршене 31.06.2021. године прославом пројекта и изложбом 

дечјих продуката у Кући Војновић. Деца,родитељи и чланови шире локалне заједнице 

имали су прилику да се упознају са резултатима пројекта. Средства добијена по пројекту-

106.000,00 динара су утрошена по плану и  наменски, односно за набавку  дидактичких 

материјала и играчака које подстичу уважавање различитости и осликавају вредности 

разлика. 

     Сарађивала сам са представницима локалне самоуправе у 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 (12.10.2020.,30.03.2021. и 26.08.2021.), 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.        

      Остварила сам континуирану комуникацију са оснивачем и Општинским  штабом за 

ванредне ситуације у време трајања епидемије COVID-19 а посебно у вези припреме 

установе за почетак радне 2020/21.,  на основу поднетог захтева  председнику општине 

од 25.09.2020. донето је Решење о утврђивању већег односно мањег броја деце од броја 

који се уписује у васпитну групу у радној 2020/21.години, присуствовала на састанцима 

система 48 и подносила извештај председнику општине  о раду установе у претходне две 

недеље. 

    У циљу промоције установе у локалној заједници и шире, достављала сам материјал о 

оствареним активностима да се објави на сајту и фб страни општине Инђија и у 

општинским новинама “Инђија инфо“ и давала интервјуе  локалним медијским кућама 

(Сремска ТВ, ТВ Инђија, ТВ Фрушка гора). 

 

4.4. Сарадња са широм заједницом 

        

      У циљу праћења актуелности и савремених тенденција у предшколству запослени 

редовно присуствују на стручним скуповима, обукама и конференцијама  које организују 

Савез удружења мед.сестара ПУ Србије, удружење васпитача Војводине и Србије, и 
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удружење стр.сарадника и сарадника ПУ Србије, затим семинарима за финансијску и 

правну службу које организују Образовни информатои и Параграф. 

     Установа је потписала Уговор о сарадњи са Високом школом струковних студија за 

васпитаче из С.Митровице у вези обављања стручне праксе студената у објектима 

установе и обавњање стручно-истраживачког рада студената  под менторством стручних 

сарадника установе 

      Остварена је добра сарадња са Центром за социјални рад „Дунав“ у циљу ангажовања 

личних пратилаца деце у оквиру пројекта“Подршка деци са сметњама у развоју и 

њиховим породицама у општини Инђија „ као и у другим активностима које су интересу 

деце и породица. 

      У сарадњи са координатором тима за професионални развој васпитачи су 

информисани  о конкурсу ЗУОВ-а "Сазнали на семинару и применили у пракси" 2020.,  

који је расписан 07.10.2020. Рад васпитача из објекта“Бубамара“ на Љукову-„Пројекат 

уређења дворишта“ је освојио трећу нагараду,  увршћен је  у базу примера добре  праксе  

која се налази на сајту ЗУОВ-а и објављен у листу "Просветни преглед" 27.05.2021. 

Додела награда је реализована 10.03.2021.годину у нашем објекту када су васпитачима и  

деци представници ЗУОВ-а уручили награду, мобилни телефон за потребе ВОР-а и 

диплому . 

      Фондација за заштиту животне средине „Јасен“  расписала је конкурс за финансирање 

покретања баште у предшколским установама на територији АП Војводине, као места за 

васпитно-образовни рад са децом. На основу Уговора који је потписан 07.12.2020. 

установи је одобрен пројекат за  финансирање  у вредности од 19.843,00 динара са ПДВ-

ом . Циљ пројекта је унапређивање и увођење нових метода у васпитно-образовном раду, 

одрживост баште и пробуђивања еколошке свести код деце. Реализатори пројекта су деца 

и васпитачи старије  јаслене, мешовите и Монтесори групе у објекту „Сунце“. 

      Као партнерска организација установа је укључена у реализацији два пројекта на 

републичком нивоу  „Школице живота – заједно за детињство“ у сарадњи са Фондацијом 

Новак Ђоковић и Центром за интерактивну педагогију, који је завршен у марту 2021. 

године  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, који је завршен 11.12.2020.када 

је на завршној онлајн конференцији представњен заједнички пројекат„Инђија/Ниш некад 

и сад и народи који су је/га обликовали“.Установа је од средстава предвиђених буџетом 

пројекта у износу од 44.000 динара са ПДВ-ом добила играчке и 4 таблета који ће се 

користити у раду са децом. 

      У оквиру пројекта на међународном нивоу под називом „Ка отворености и 

инклузивности вртића кроз међународну сарадњу“ остварен са Фондацијом Темпус 

реализоване су припремне активности организовањем промоције пројекта у установи на 

мотивационом дану који је одржан 01.10.2020. године, где је присуствовало 20 

запослених. Након расписаног  интерног конкурса за избор учесника мобилности у 

Италију и Португалију и обављеног разговора са пријављеним кандидатима, 10.11.2020.  

донета је листа  изабраних учесника која је објављена на сајту установе.На састанку тима 

за међународне пројекте 18.01.2020. размењивали смо предлоге и поделили задужења 

око активности за језичку и културолошку припрему за наше европске партнере, Италију 

и Португалију. Остале активности нису реализоване и одложене су за следећу годину 

због епидемиолошке ситуације изазване COVID 19. 

 

 

5. ФИНАНСИСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ 
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5.1.Управљање финансиским ресурсима 

 

      У сарадњи са шефом рачуноводства планирала сам и управљала финансијским 

токовима . Учестововала сам у изради Финансијског плана за 2021. годину и Ребалансу  

Финансијског плана установе за 2021. годину. Скупштина општине Инђија на седници 

одржаној 29.децембра 2020. године усвојила је  Oдлуку о буџету општине Инђија за  

2021. годину  , a 18. jуна 2021. године Одлуку о ребалансу буџета Општине Инђија за 

2021. годину („Сл.лист општине Инђија“ бр. 9/21).Према елементима и одредбама  

напред наведене Одлуке планирана средства за период 01.01.2021.- 31.12.2021. износе  

333.825.804,14 динара, а распоређена према изворима финансирања износе : 

 

01 –Приходи из буџета -314.967.624,14 

06 – Донације о д међународних организација -1.358.180,00 

07- Трансфери од других нивоа власти – 15.800.000,00 

16- Родитељски динар за ваннаставне активности -1.700.000,00.               

      Вршила сам анализу финансијског пословања, давала смернице и обезбеђивала 

средства за несметано функционисање и реализовање активности предвиђених 

финансијским планом установе за 2021. годину. 

      Од укупно планираних средстава за 2021. годину  по Одлуци о ребалансу буџета 

општине Инђија  (Сл.лист  општине Инђија бр.9/21) у износу од 333.825.804,14 динара 

установа је у првих осам месеци пословања остварила приход од 168.548.569,96  динара, 

што је 50,49 % од укупно планираних средстава из буџета општине Инђија. 

       Из буџета Републике Србије планираних   у износу од  15.800.000,00 за финансирање 

припремног предшколског програма у трајању од четири сата и за боравак деце са 

сметњама у развоју и децу са инвалидитетом, без родитељског старања и корисника 

новчане помоћи , остварен је приход од 8.101.869,03 динара  што је 51,28 % од укупно 

планираних прихода. 

      Од планираних средстава из родитељског динара за ваннаставне активности у 

укупном износу од 1.700.000,00 динара остварили смо приход од 260.200,00 динара , што 

је 25,31 % 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. 

 

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. 

    Спроведене су следеће набавке: 

Отворени поступци 
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-Храна, намирнице и вода ЈН бр. 9/2020, обликована у 8 партија: Хлеб и пециво, Млеко 

и млечни производи, Месо и месне прерађевине, Риба, Воће и поврће, Смрзнуто и 

конзервирано воће и поврће, Остали прехрамбени производи и Природна вода за 

водомате; 

-Намештај за дечије вртиће ЈН бр. 11/2020, намештај за опремање новог објекта установе 

у блоку 21; 

- Кухињска опрема ЈН бр. 1/202; 

-Осигурање имовине, запослених и возила ЈН бр. 2/2021; 

- Рачунарска опрема ЈН бр. 3/2021, обликована у 2 партије, и то: Рачунари и додатна 

опрема и Сервер; 

- Електрична енергија ЈН бр. 4/2021; 

-Средства и прибор за одржавање хигијене ЈН бр. 5/2021, обликована у две партије, и то: 

Хемијска средства за одржавање објеката и Папирна и пластична галантерија, прибор за 

хигијенско одржавање и остали производи; 

- Горива и мазива ЈН бр. 6/2021; 

-Лабораторијско испитивање запослених, намирница и предмета, дезинсекција и 

дератизација ЈН бр. 7/2021; 

-Канцеларијски материјал ЈН бр. 8/2021, обликована у две партије, и то: Папир за 

копирање и штампање и разни материјали и Тонери за штампаче и фотокопир апарате; 

-Осигурање деце ЈН бр. 9/2021. 

Набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама  

Израда пројеката  кухињске опреме за нови вртић, поправка намештаја за децу, 

постављање громобрана и громобранске инсталације у објекту „Невен“, програм-

софтвер за обрачун плата, бетонирање ћуприје у објекту „Пчелица“ у  Новом 

Сланкамену, играчке за васпитне групе у објекту „Невен“, пројекат за грејање у објекту 

„Невен“ и извођење радова на  грејању, пакетићи за децу запослених, усисивачи, 

униформе за запослене и израда рачунарске мреже у објекту „Маслачак“, грејање у 

објекту „Невен“, кломпе, шивење постељине за нов вртић, имплементација и 

сервисирање информационог система, навлаке за душеке, интернет мреже, реквизити за 

спортске активности, сервис клима уређаја, клима уређаји, венецијанери и  комарници, 

играчке за нов вртић, усисивачи, еталонирање термометра, ризла за дечје игралиште, 

постављање ламината у боравку за децу и  постављање траве у дворишту новог вртића.. 

       Са начелником за инвестиције у општини Инђија пратила спровођење завршних 

радова на изградњи новог вртића у блоку 21 и доградњи објекта “Невен“. 

 

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. Због епидемије COVID-19 заказани термини за полагање 

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. Архиву "Срема" 15.06.2021. године достављен је 

препис архивске књиге  за 2020. годину ради увида у документацију насталу радном 

установе за ту годину. 
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     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 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. 

        На основу спроведеног поступка за предлагање кандидата за УО  из реда запослених 

и родитеља, установа је упутила захтев Скупштини општине Инђија, која је на седници 

одржаној 02.09.2020. донела Решење о именовању УО установе бр.02-168/2020-I. 

      Установа је донела Оперативни план рада у радној 2020/21.  на основу инструкција 

од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја - Припрема за почетак 

радне 2020/21. године и израда годишњег плана рада установе у контексту 

епидемиолошке ситуације у вези са COVID 19, број 610-00-00677/2020-07 од 17.08.2020. 

године, и у тесној сарадњи са Општинским Кризним штабом сагледавала све аспекте 

рада и функционисања у односу на епидемиолошку ситуацију. 

        На основу сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање код 

корисника јавних средстава од 26.05.2020. донета је одлука о расписивању конкурса 

бр.111-488/2020-01 од 02.11.2020. за пријем у радни однос 35 лица на неодређено  и  3 

лица на одређено време преко 60 дана ради замене одсутних запослених. Након 

спроведеног конкурса  извршен је   пријем у радни однос на неодређено време наведених 

лица. 

       Установа је поднела Покрајинском секретаријату за образовање, прописе и 

националне мањине захтев бр.60-53-1/2020-01 од 03.12.2020. за верификацију са 

Елаборатом о испуњености услова за рад и обављање делатности ПУ"Бошко Буха", који 

је решењем бр.128-022-602/2020-01 дана 25.03.2021. године утврдио да Установа  

испуњава услове у погледу простора, опреме, дидактичких средстава и потребног броја 

запослених за обављање делатности предшколског васпитања и образовања у седишту и 

издвојеним одељењима у Инђији.      

 

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 изменама Правилника о организацији и 

систематизацији послова у ПУ „Бошко Буха“ бр.110-366/2019-01 од 02.09.2019., бр.110-

95/2021-01 од 08.03.2021., и бр.110-344/2021-01 од 22.07.2021.године., Пословник о 

изменама пословника о раду Савета родитеља, Пословник о изменама пословника о раду 

васпитно-образовног већа и Правилник о ближем уређивању поступака јавних набавки. 

У сарадњи са представником синдиката установа је покренула иницијативу за 

преговарање и закључивање новог  колективног уговора 19.01.2021. године. Израђен је 

предлог колективног уговора који је усклађен са Посебним колективним уговором за 
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запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је основач Р.Србија, 

а закључен 09.02.2021.године. 

      Запослени су информисани и упознати са садржајем наведених аката  на седницама 

ВОВ, УО а објављивањем на огласној табли и сајту установе обезбеђена је доступност. 

  

6.3. Примена општих аката и документације установе 

     

       У радној 2020/2021. години извршени су следећи инспекцијски надзори:  

      

 1.Просветна инспекција   

        Просветни инспектор општине Инђија је дана 01.09.2020.године извршио контролни 

инспекцијски надзор ради утврђивања извршења мера које су наложене установи у 

Записнику о редовном инспекцијском надзору 614-1-89/2019-IV-05 од 16.12.2019. а у 

вези верификације објеката у седишту и издвојеним одељењима установе. Након 

обављеног надзора просветни инспектор је Решењем бр.614-1-100/2020-IV-05 продужио 

рок за исходовање акта о верификацији од надлежног органа на 31.12.2020.године. 

Установа је у Извештају у вези извршења наређене мере од 25.12.2020. обавестила 

просвектног инспектора да је након прибављања доказа о испуњености хигијенско-

техничких услова, сачињеног Елабората о испуњености услова за рад и обављање 

делатности установе, поднела захтев бр.60-530-1/2020-01 од 03.12.2020. за верификацију 

надлежном Покрајинском секретаријату за образовање,управу и националне мањине. 

         Први ванредан  инспекцијски надзор извршен је 08. фебруара 2021. године који је 

покренут по захтеву ПУ"Бошко Буха"Инђија  у вези верификације установе у седишту и 

издвојеним одељењима а  који је  просветном инспектору општине Инђија  уступио на 

надлежност Покрајински секретаријату за образовање,управу и националне мањине-

националне заједнице актом. Након извршеног надзора сачињен је записник број 614-1-

151/2020-IV-05 од 11.фебруара 2021. године у којем је просветни инспектор констатовао 

да ПУ"Бошко Буха" у Инђији испуњава прописане услове у погледу простора,опреме и 

дидактичких средстава,запослених,уписане деце и има обезбеђене хигијенско-техничке 

услове(санитарне и противпожарнр) у складу са прописима којима се уређије ова 

област,за обављање делатности у седишту установе и издвојеним одељењима Установе. 

          Други  ванредан инспекцијски надзор извршен је 20. априла 2021. године  у вези  

представке родитеља В.М. поднете МПНТР Републике Србије у којој се захтева 

утврђивање  правилности бодовања при упису  детета В.С. у установу,коју је  просветном 

инспектору општине Инђија  уступио на надлежност Покрајински секретаријату за 

образовање,управу и националне мањине-националне заједнице актом. Након извршеног 

надзора просветни инспектор је у записнику број 614-1-34/2021-IV-05 од 21.04.2021. 

године констатовао  да установа није поступила супротно законским и осталим важећим 

прописима али и актима ПУ"Бошко Буха"у Инђији. 

        Редован инспекцијски надзор од стране општинског просветног инспектора 

извршен је 11. и 12. марта 2021. 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, радни однос и равноправни 

статус запослених,  и примена Закона о заштити становништва од изложености 

дуванском диму. Након извршеног надзора сачињен је записник број 614-1-23/2021-IV-

05 од 16.марта  2021. године у којем је просветни инспектор констатовао да није уочио 

незаконитости у поступању установе осим у случајевима описаним у групи питања, 
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бр.6." Упис деце ,формирање група" из контролне листе KL -001-01/02. На основу 

утврђеног чињеничног стања просветни инспектор је наложио  мере да директор усклади 

број деце која се уписују у групе са одредбама Закона о ПВО са решењем о утврђивању 

већег,односно мањег броја деце у ПУ и да се УО установе упозна са горе наведеним 

записником.      

        Управни одбор установе је разматрао све информације о извршеним инспекцијским 

надзорима просветног инспектора. 

 

2.Покрајински секретаријат за здравство-Сектор за санитарни надзор и јавно здравље 

        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  6 инспекцијских  назора у објектима и 2 саветодавне 

посете: 

-30.09.2020.год. у објекту„Невен“Инђија (саветодавна посета)- Записник број:138-53-

00802-3/2020-14 од  30.10.2019. год. / нису наложене мере установи/; 

-13.10.2020.год.  Записник о инспекцијском надзору-ванредан бр.138-53-00398-2/2020-14 

/ Предмет инспекцијског надзора је, по захтеву установе, потврђивање испуњености 

санитарно- хигијенских услова у циљу исходовања решења о верификацији које издаје 

надлежно министарство републике Србије, којим се потврђује испуњеност за рад о 

обављање делатности установе/; 

-10.02.2021. у објекту "Маслачак" у Бешки, „Сунце“ и „Невен“ Инђија (ванредан надзор)- 

Записник број:138-53-00194-3/2021-14 и  138-53-00195-2/2021-14 од  10.02.2021. год. / 

Предмет инспекцијског надзора је увид над прометом меда на мало у кухињама установе 

а након надзора нису наложене мере установи/; 

-23.02 2021.у објекту "Сунце" саветодавна посета и информација о резултатима 

инспекцијске контроле ветеринарске инспекције за произвођаче меда. 

        Поред  извршених инспекцијских надзора, санитарна инспекција је донела три 

решења о забрани рада због излучивања узрочника заразне болести. 

       Управни одбор установе је разматрао све информације о извршеним инспекцијским 

надзорима санитарног инспектора.  

 

 3. Надзор над Законом о заштити података о личности 

         Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, је у 

складу са одредбама чл. 77-79. Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, 

број 87/2018), извршио инспекцијски надзор над применом овог закона електронским 

путем, достављањем одговарајуће контролне листе надзираном органу ПУ "Бошко Буха" 

Инђија. Садржина инспекцијског надзора је примена Закона о заштити података о 

личности. Установа је попуњавањем контролне листе извршила  самопроверу 

испуњености захтева  и самопроцену ризика те је на основу укупног збира бодова који 

се креће у интервалу од 91 до 100 процењен ризик као незнатан. Контролна листа је  

достављена  назад Поверенику на адресу електронске поште и физичким путем .  

 

4. Надзора над стручним радом Специјалне библиотеке 

        У складу са законом о библиотечко-информационој делатности службени гласник 

РС бр.52/2011  а по упуству  о начину вршења надзора над стручним радом Специјалне 

библиотеке  ПУ „Бошко Буха“ а ради даљег унапређења рада наложено је да се уради 

РЕВИЗИЈА књижног фонда а у складу са Правилником о раду библиотеке који је донет 

на седници Управног одбора 19.09.2018.године. Потпуна ревизија библиотечке грађе- 

Монографске публикације  је обављена од  01.07.2020. до 18.01.2021. помоћу књиге 

инвентара.У записнику о ревизији комисија је констатовала следеће стање: 
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- број јединица према инвентару:  8227          

- број јединица расходованих у претходним ревизијама: 2787      

 -број јединица које нису нађене на лицу места (листа1): 567 

 -број невраћених јединица (листа2):  121 

 -стварно стање фонда (број јединица утврђених ревизијом) :5440 

-број физички дотрајалих и nеупотрбљивих јединица (листа 3) :330 

-број неактуелних јединица (листа 4): 79 

 

5.4. 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 2020/2021. 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 ВО рада 

 

 

Учествовала у изради  Извештаја о извршењу 

годишњег плана рада и Годишњег Плана рада 

Установе .  

Пружала помоћ и подршку директору везано за 

организацију рада и  за реализацију васпитног 

образованог рада. 

Учествовала у реализацији националног пројекта и 

других пројеката на нивоу установе у циљу 

унапређења квалитета васпитања и образовања у 

ПУ(национални пројекат'''Спорт је важан да би био 

здрав и снажан'') 

Активно учестваовала у планирању стручног 

усавршавања и професионалног развоја запослених 

и планирала сопствено стручно усавршавање и  

професионални развој. 

Координирала тимом за професионални 

развој,учествовала у изради плана стручног 

усавршавања као и изради инструмената за обраду и 

анализу података и потврда за портфолио 

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 

Учествовала у раду комисије за проверу 

савладаности програма увођења у посао , као и у 

комисији за упис деце у ПУ 

  

Август, 

септембар  

 

 

Током 

године 
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Редовно обилазила васпитне групе и објекте ради 

унапређења рада установе 

Организовала  и пратила реализацију дечијих 

сусрета , смотри,конкурса и такмичења 

 

Учешће у избору радних 

листова и часописа за 

децу у радној 2020/2021. 

години 

Активи васпитача припремних предшколских група 

 

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 

2020. 

године 

Дечија недеља Октобар 

2020. 

године 

Сарадња са Црвеним крстом Инђија Мај,2021. 

године 

Сарадња вртића и тениског клуба ''Елита'' Мај,2021. 

године 

Светски дан породице (обележен у свим објектима 

предшколске установе) 

Мај, 

2021. 

године 

''Мали сајам спорта'',у организацији ССС и Савеза 

спортова општине Инђија 

 

Мај, 

2021. 

године 

Израда спискова деце за осигурање  септембар, 

октобар 

2020.год. 

Сарадња са интерресорном комисијом, домом 

здравља, основним школама, центром за социјални 

рад,савезом спортова општине Инђије 

Током 

године 

Сарадња са Школском 

управом 

Анкете,упитници Током 

године 

Сарадња са родитељима   

 

 Сарадња са родитељима кроз различите облике 

рада: општи родитељски састанци, организоване 

приредбе (завршна приредба итд.) , савет родитеља, 

индивидуални разговори са родитељима , 

постављање садржаја за родитеље на сајт и фејсбук 

страницу предшколске установе,као и прослеђивање 

садржаја путем вибер група у сарадњи са 

васпитачима, 

Свакодневна комуникација са родитељима везано и 

за електронски упис деце у ПУ . 

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 

Акција “Деца-Деци”(Конвенција о правима 

детета,пријем деце код председника општине 

,музички,спортски дан…) 

05.10.-

11.10.2020. 

Позоришна представа за децу''Четири годишња 

доба'' 

Јун 2021. 

Организовање рада у 

вези фестивалa   

 

Одржан је седми луткарски фестивал у организацији 

ДУ''Дечија радост'' 

Јун 2021. 
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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 

Учествовала у раду васпитно образовног 

већа,педагошког колегијума ,стручних актива ,у 

тиму за увођење нових основа програма,у тиму за 

обезбеђивање квалитета и развој установе,у тиму за 

професионални развој,у тиму приправника и 

ментора,у тиму за маркетинг,у тиму руководилаца 

објеката 

Током 

године 

Организовање  рада у 

вези са заменом одсутних 

радника   

(васпитно-образовног 

особља) 

Сарадња са главним васпитачима објеката и 

информисању директора о тренутном стању, 

Рад у васпитним групама ради замене одсутних 

радника, у објекту ''Сунце'',током целе године 

 

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 

Јул 2021. 

Организовање сарадње са  

стручним удружењима 

васпитача деце од 3 год. 

до поласка у 

школу,васпитача деце 

јасленог 

узраста,здравствених 

радника  

 

Савез удружења здравствених радника Србије, 

Удружење нутрициониста-дијететичара ПУ Србије, 

Удружење васпитача Војводине, Центар за 

неформално образовање ''Други корак'', Савез 

удружења медицинских сестара предшколских 

установа Србије 

Током 

године 

 

 

5.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА, ТИМОВА И 

ПЕДАГОГШКОГ КОЛЕГИЈУМА УСТАНОВЕ  
 

5.5.1. Извештај о раду васпитно-образовног већа 
 

 Васпитно образовно веће предшколске усатнове  је  у току радне 2020/2021. 

године одржало укупно пет 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 
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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 27.08.2020.године 

2.Усвајање програма рада ВО већа за радну 2020/2021.годину  и 

избор записничара  

3.Измена Пословника о раду ВОВ ПУ "Бошко Буха" Инђија 

4.Разматрање и усвајање Извештаја о извршењу Годишњег плана 

рада ПУ "Бошко Буха" за 2019/2020.годину 

5. Усвајање предлога за формирање стручних актива и тимова  у 

радној 2020/2021.години 

6. Усвајање предлога модела подршке деци и породицама који се 

остварује путем онлајн и других канала комуникације у радној 

2020/2021.години 

7.Усвајање програма заштите деце од насиља и инклузивног 

програма у радној 2020/2021.години 

8. Усвајање  Плана стручног усавршавања у радној 

2020/2021.години 

9. Усвајање  Акционог плана за реализацију циљева Развојног 

плана за радну 2020/2021.годину 

10. Позив запосленима за учешће у реализацији пројекта Еразмус 

+ Фондације Темпус-"Ка отворености и инклузивности вртића 

кроз међународну сарадњу" 

11.Размарање и доношење Годишњег плана рада ПУ "Бошко Буха" 

за радну 2020/2021.годин 

директор 

помоћник 

директора 

стручни 

сарадници 

14.09.2020. 

1. Давање предлога за доделу "Светосавске повеље" за посебан 

допринос у образовању у 2020. години 

2. Информације о раду у току зимског распуста 

 директор 

помоћник 

директора 

стручни 

сарадници 

21.12.2020. 

онлајн 

седница 

1. Разматрање и усвајање извештаја о реализацији ВОР-а у I 

полугодишту радне 2020/21.године 

2. Разматрање и усвајање извештаја  о реализацији различитих 

облика и програма рада у I полугодишту радне 2020/21.године 

3. Разматрање и усвајање извештаја о раду тима за инклузивно 

образовање у I полугодишту радне 2020/21.године 

4. Разматрање и усвајање Извештаја о остваривању Развојног 

плана установе у  I полугодишту радне 2020/21.године 

5. Праћење остваривања плана стручног усавршавања у I 

полугодишту радне 2020./21.године 

6. Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора у периоду од 

01.09.2020.године до 20.01.2021. године 

7. Упознавање са Извештајем о ревизији библиотечке грађе у  

специјалној библиотеци ПУ "Бошко Буха" 

директор 

помоћник 

директора 

стручни 

сарадници 

29.01.2021. 
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1. Разматрање Извештаја о различитим облицима и програмима 

рада у радној 2020/2021.години 

2.Разматрање и усвајање Извештаја о стручном усавршавању 

запослених у радној 2020/2021.годину 

3.Разматрање Извештаја о резултатима самовредновања у радној 

2020/2021. години 

4.Разматрање Извештаја комисије о завршеном упису деце у 

радну 2021/2022.годину 

5. Организација дежурства у току летњег распуста 

директор 

помоћник 

директора 

стручни 

сарадници 

24.06.2021. 

1. Усвајање записника са седнице васпитно-образовног већа 

одржане 24.06.2021.године 

2. Разматрање и усвајање извештаја о реализацији ВОР-а у радној 

2020/21.године 

3. Разматрање и усвајање извештаја о раду стручних тимова и 

актива у радној 2020/21.године 

4. Разматрање и усвајање извештаја о раду тима за инклузивно 

образовање у  радној 2020/21.године 

5.Анализа реализације програма заштите од дискриминације, 

насиља,злостављања и занемаривања у радној 2020/2021.години 

6.Разматрање Извештаја о педагошко инструктивном раду у радној 

2020/2021.години и препоруке за унапређење ВОР-а 

7. Разматрање и усвајање Извештаја о остваривању Развојног 

плана установе у  радној 2020/21.године 

8. Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора за  радну 

2020/2021. години 

9.Упознавање са Правилником о календару за основне школе са 

седиштем на територији АП Војводине за  радну  2021/2022. 

годину 

10.Распоред рада васпитно-образовног особља у радној 2021/2022. 

години 

11.Режим рада у септембру и адаптација деце 

директор 

помоћник 

директора 

стручни 

сарадници 

30.08.2021. 

 

 

5.5.2. Извештај о раду педагогшког колегијума  
 

Педагогшки колегијум предшколске усатнове  је  у току радне 2020/2021. године 

одржало укупно четири 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 
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САДРЖАЈИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

1.Усвајање плана рад педагошког колегијума за 

радну 2020/2021.годину и избор записничара 

2. Формирање стручних актива тимова у  радној 

2020/2021.годину е( давање предлога за чланове и 

координаторе, подела задужења) 

3. Предлог модела подршке деци и породицама који 

се остварује путем онлајн и других канала 

комуникације у радној 2020/2021.години 

4. Планирање стручног усавршавања у радној 

2020/2021.години 

5. Планирање сарадње са породицом у радној 

2020/2021.години 

6. Планирање сарадње са другим установама и 

организацијама у радној 2020/2021. години 

7. Планирање учешћа на јавним манифестацијама у 

радној 2020/2021. години 

8. Акциони план за реализацију циљева Развојног 

плана за радну 2020/2021.годину 

9. Разматрање предлога програма заштите деце од 

ДНЗЗ и инклузивног програм у радној 

2020/2021.години 

10. Разматрање достављених радних листова у 

установу и избор најмање три радна листа на основу 

утврђених критеријума за избор радних листова 

11. 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 

2020/2021.годину 

12. Разно 

Директор- Јелена Кресоја, 

Пом. дир. - Наташа Банић,                                             

Главни васпитач-                    

Слађана Радивојевић,                       

Руководиоци стручних 

актива-                                       

Љубица Добић, Наташа 

Лајбеншпергер, Бојана 

Костић,                              

Координатори тимова-  

Поповић Марија ,Брана 

Ђаниш Максић, Тајана 

Граовац/Ђурђица Добић, 

Данијеле Ж.Ђурић, Ивана 

К.М.ишковић,Гордана 

Јовић,Драгана Миљуш,                                            

Стручни сарадници-

Неда.А.Ђилас,Снежана 

Прелић,Јадранка Узелац 

14.09.2020. 

1. Разматрање извештаја о реализацији ВОР-а у I 

полугодишту радне 2020/21.године  

2. Разматрање извештаја  о реализацији различитих 

облика и програма рада у I полугодишту радне 

2020/21.године 

3.Размарање извештаја о раду тима за инклузивно 

образовање у I полугодишту радне 2020/21.године  

4. Разматрање Извештаја о остваривању Развојног 

плана установе у  I полугодишту радне 

2020/21.године  

5.Праћење остваривања плана стручног 

усавршавања у I полугодишту радне 

2020./21.године 

6.Разматрање   Извештаја о раду директора у 

периоду од 01.09.2020.године до 25.01.2021 . године 

7.Анализа рада по објектима у I полугодишту радне 

2020/21.године и утврђивање потреба деце и 

родитеља 

8.Текућа питања 

Директор- Јелена Кресоја, 

Пом. дир. - Наташа Банић,                                             

Главни васпитач-                    

Слађана Радивојевић,                       

Руководиоци стручних 

актива-                                       

Љубица Добић, Наташа 

Лајбеншпергер, Бојана 

Костић,                              

Координатори тимова-  

Поповић Марија ,Брана 

Ђаниш Максић, Тајана 

Граовац/Ђурђица Добић, 

Данијеле Ж.Ђурић, Ивана 

К.М.ишковић,Гордана 

Јовић,Драгана Миљуш,                                            

Стручни сарадници-

Неда.А.Ђилас,Снежана 

Прелић,Јадранка Узелац 

26.01.2021. 
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1. Разматрање Извештаја о различитим облицима и 

програмима рада у радној 2020/2021.години 

2.Разматрање и усвајање Извештаја о стручном 

усавршавању запослених у радној 2020/2021.годину 

3.Разматрање Извештаја о резултатима 

самовредновања у радној 2020/2021. години 

4.Разматрање Извештаја комисије о завршеном 

упису деце у радну 2021/2022.годину 

5.Текућа питања 

 

 

Директор- Јелена Кресоја, 

Пом. дир. - Наташа Банић,                                             

Главни васпитач-                    

Слађана Радивојевић,                       

Руководиоци стручних 

актива-                                       

Љубица Добић, Наташа 

Лајбеншпергер, Бојана 

Костић,                              

Координатори тимова-  

Поповић Марија ,Брана 

Ђаниш Максић, Тајана 

Граовац/Ђурђица Добић, 

Данијеле Ж.Ђурић, Ивана 

К.М.ишковић,Гордана 

Јовић,Драгана Миљуш,                                            

Стручни сарадници-

Неда.А.Ђилас,Снежана 

Прелић,Јадранка Узелац 

24.06.2021. 

1. Усвајање записника са седнице педагошког 

колегијума одржане 24.06.2021.године 

2. Разматрање и усвајање извештаја о реализацији 

ВОР-а у радној 2020/21.године 

3. Разматрање и усвајање извештаја о раду стручних 

тимова и актива у радној 2020/21.године 

4. Разматрање и усвајање извештаја о раду тима за 

инклузивно образовање у  радној 2020/21.године 

5.Анализа реализације програма заштите од 

дискриминације, насиља,злостављања и 

занемаривања у радној 2020/2021.години 

6.Разматрање Извештаја о педагошко 

инструктивном раду у радној 2020/2021.години и 

препоруке за унапређење ВОР-а 

7. Разматрање и усвајање Извештаја о остваривању 

Развојног плана установе у  радној 2020/21.године 

8. Разматрање и усвајање Извештаја о раду 

директора за  радну 2020/2021. години 

9.Упознавање са Правилником о календару за 

основне школе са седиштем на територији АП 

Војводине за  радну  2021/2022. годину 

10. Израда распореда рада васпитно-образовног 

особља у радној 2021/2022. години 

11.Режим рада у септембру и израда плана  

адаптације деце  

Директор- Јелена Кресоја, 

Пом. дир. - Наташа Банић,                                             

Главни васпитач-                    

Слађана Радивојевић,                       

Руководиоци стручних 

актива-                                       

Љубица Добић, Наташа 

Лајбеншпергер, Бојана 

Костић,                              

Координатори тимова-  

Поповић Марија ,Брана 

Ђаниш Максић, Тајана 

Граовац/Ђурђица Добић, 

Данијеле Ж.Ђурић, Ивана 

К.М.ишковић,Гордана 

Јовић,Драгана Миљуш,                                            

Стручни сарадници-

Неда.А.Ђилас,Снежана 

Прелић,Јадранка Узелац 

   

30.08.2021. 

 

 

5.5.3. 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 
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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 Актива,избор руководиоца 

и записничара                                                                                      

2. Анализа реализације плана адаптације                                                                                                                      

3. Препоруке за планирање сарадње са породицом                                                                            

4. Упознавање са Правилником о протоколу 

поступања  у установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање (2020), Тимом за 

заштиту од насиља, злостављања и занемаривања, 

Програмом заштите од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања у предшколској 

установи                                                                                                                                                                    

5. Упознавање са Правилником о сталном стручном 

усавршавању и напредовању у звања наставника, 

васпитача и стручног сарадника (2018) и Планом 

стручног усавршавања запослених за радну 2020/21. 

годину                                                                                                                                             

6. Упознавање са Акционим планом за унапређивање 

рада установе на основу резулатата самовредновања у 

области ВОР – физичка средина и Планом 

самовредновања у радној 2020/21. години                                                                                                                                                

медицинске сестре 

 

психолог, 

педагог 

 

  

 психолог 

 

 

 

 

 

помоћник директора 

 

 

 

психолог 

22.09.2021. 

1.Евалуација реализације програма неге и ВОР-а у I 

полугодишту радне 2020-21 године                                                                                                                          

2.Приказ успешних пројеката реализованих са децом ( 

Прича о пројекту)    3.Извештај са XIII Стручне 

конференције медицинских сестара-васпитача (08.10.-

11.10.2020. Кладово)                                                                                  

4.Анализа  физичке средине за учење                                                       

5.Документовање са децом- дечији и пројектни 

портфолио 

педагог,Јовић,Баталов, 

Мишић,                                   

помоћник директора   

психолог 

психолог,логопед 

 

 

медицинске сестре 

28.01.2021. 

1.Упознавање са процедурама за фотографисање деце 

у ПУ“Бошко Буха“                                    

2.Информације о пројекту „Предшколска онлајн 

заједница учења“                                             

3.Информације о учествовању у националном 

пројекту „Спорт је важан да би био здрав и снажан“                                                                                                       

4.Информације о самовредновању у области ВОР-а 

социјална средина за учење 5. Информације о 

обележавању Светског дана породице.                                             

6.Информације остручном усавршавању у наредном 

периоду                                                                                          

7.Упознавање са Правилником о награђивању у 

ПУ“Бошко Буха“ Инђија         “ 

  

 директор 

 

помоћник директора  

 

 

психолог 

 

 

помоћник директора  

 

директор 

 

 

14.04.2021. 

Google Meet 
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5.5.4. 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: Бојана Костић 

 
САДРЖАЈИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

1. Усвајање програма рада Актива, избор 

руководиоца и записничара                                            

2.Планирање сарадње са породицом и локалном 

заједницом                                                    

3.Упознавање са Правилником о протоколу 

поступања у установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање (2020), Тимом за 

заштиту од насиља, злостављања и занемаривања, 

Програмом заштите од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања у предшколској 

установи                                                                                                                                                

4.Упознавање са Правилником о сталном стручном 

усавршавању и напредовању у звања наставника, 

васпитача и стручног сарадника (2018) и Планом 

стручног усавршавања запослених за радну 

2020/21. годину                                                                                                                                                                     

5.Упознавање са Акционим планом за 

унапређивање рада установе на основу резулатата 

самовредновања у области ВОР – физичка средина 

и Планом самовредновања у радној 2020/21. 

години                                                                                                                                                                        

6. Упознавање са инклузивним програмом рада                                                                                    

7.Планирање недељних састанака тимова објеката                                                                              

8.Стање у групама и услови за реализацију 

програма                                                                                                                           

9.Дечја недеља – предлог активности 

васпитачи 

                                                                                                                                           

педагог 

 

психолог 

                                       

 

 

 

 

 

помоћник директора                                                                                                      

 

 

 

 

психолог 

 

 

 

логопед 

 

васпитачи 

помоћник директора                                                                                                      

 

 

23.09.2021. 

1. Евалуација реализације програма ВОР-а  у I 

полугодишту радне 2020-21 године                                                             

2. Приказ успешних пројеката реализованих са 

децом ( Прича о пројекту)                                            

3.Анализа  физичке средине за учење                                                                                      

4. Документовање са децом- дечији и пројектни 

портфолио 

педагог                                                                                                    

    

психолог,васпитачи 

 

 

 

 

 

28.01.2021. 

1.Упознавање са процедурама за фотографисање 

деце у ПУ“Бошко Буха“                                                      

2.Информације о пројекту „Предшколска онлајн 

заједница учења“                                             

васпитачи,помоћник 

директора  

                                                                   

помоћник директора 

14.04.2021. 

Google 

Meet 
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3.Информације о учествовању у националном 

пројекту „Спорт је важан да би био здрав и 

снажан“                                                                                                       

4.Информације о самовредновању у области ВОР-а 

социјална средина за учење 5. Информације о 

обележавању Светског дана породице.                                             

6.Информације остручном усавршавању у 

наредном периоду                                                                                      

7.Упознавање са Правилником о награђивању у 

ПУ“Бошко Буха“ Инђија                                                         

8.Информације о пројекту „Наша Инђија кроз 

историју  и традицију“ 

 

психолог 

 

 

 

5.5.5. 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 

 
САДРЖАЈИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

1. Усвајање програма рада Актива, избор 

руководиоца и записничара                                            

2.Планирање сарадње са породицом и локалном 

заједницом                                                    

3.Упознавање са Правилником о протоколу 

поступања у установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање (2020), Тимом за 

заштиту од насиља, злостављања и 

занемаривања, Програмом заштите од 

дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања у предшколској установи                                                                                                                                                

4.Упознавање са Правилником о сталном 

стручном усавршавању и напредовању у звања 

наставника, васпитача и стручног сарадника 

(2018) и Планом стручног усавршавања 

запослених за радну 2020/21. годину                                                                                                                                                                     

5.Упознавање са Акционим планом за 

унапређивање рада установе на основу 

резулатата самовредновања у области ВОР – 

физичка средина и Планом самовредновања у 

радној 2020/21. години                                                                                                                                                                        

6. Упознавање са инклузивним програмом рада                                                                                    

7.Стање у групама и услови за реализацију 

програма                                                                                                                           

8 Планирање недељних састанака тимова 

објеката                                                                               

помоћник директора, 

васпитачи                                                                                                                                           

психолог,педагог 

                                       

психолог 

                                                          

педагог                                                 

 

логопед  

 

директор, васпитачи 

22.09.2020. 
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9.Дечја недеља – предлог активности                                                                                                                                                                                                                                                                      

10.Избор радног листа 

1. Евалуација реализације програма ВОР-а у 

припремном предшколском програму у I 

полугодишту радне 2020-21 године                                                             

2. Приказ успешних пројеката реализованих са 

децом ( Прича о пројекту)                                        

3.Анализа  физичке средине за учење                                                                                      

4. Документовање са децом- дечији и пројектни 

портфолио                                                                            

5. Организација мирних активности 

Педагог                             

психолог                                                   

директор 

                                        

помоћник директора    

 

 

25.01.2021.                      

1.Упознавање са процедурама за фотографисање 

деце у ПУ“Бошко Буха“                                    

2.Информације о пројекту „Предшколска онлајн 

заједница учења“                                             

3.Информације о учествовању у националном 

пројекту „Спорт је важан да би био здрав и 

снажан“                                                                                                       

4.Информације о самовредновању у области 

ВОР-а социјална средина за учење 5. 

Информације о обележавању Светског дана 

породице.                                             

6.Информације остручном усавршавању у 

наредном периоду                                      

7.Упознавање са Правилником о награђивању у 

ПУ“Бошко Буха“ Инђија            8.Информације о 

пројекту „Наша Инђија кроз историју  и 

традицију“ 

Директор, помоћник 

директора , психолог 

14.04.2021. 

Google Meet 

 

 

5.5.6. Извештај о раду стручног актива за развојно планирање 

 

Координатор: Јелена Кресоја 

 

Чланови:Наташа Банић, Узелац Јадранка,Неда Аврамов Ђилас,Снежана Прелић, 

Маријана Печиљ,Наташа Лајбеншпергер,Миланка Катић, Зорица Мандић(родитељ), 

Данијела Вукадиновић-представник јединице локалне самоуправе 

 
САДРЖАЈИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

1.Усвајање плана рада и избор записничара 

2.Разматрање Акционог плана за реализацију циљева Развојног 

плана за радну 2020/2021.годину 

3.Разно 

Чланови 

актива 

 

11.09.2020. 

1.Разматрање Извештаја о остваривању Развојног плана установе 

за I полугодиште радне 2020/2021.године 

2. Договор око наредних активности планираних у Акционом 

планом за реализацију циљева Развојног плана за 2020/2021. 

годину 

Чланови 

актива 
18.01.2021. 
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1.Упознавање са обрађеним подацима упитника за родитеље деце 

старијег узраста-организација  мирних активности за децу која 

немају потребе за сном у вртићу 

2. Анализа извештаја о  промени ритма дана- времена 

послуживања ручка за децу за период након поподневног одмора 

који се спроводи од 05.10.2020.године 

Чланови 

актива 
05.02.2021. 

1.Извештај о реализацији предвиђених циљева,задатака и 

активности планираних Развојним планом за радну 

2017/2018.годину 

2.Договор о наредним активностима чланова тима 

Чланови 

актива 
24.08.2021. 

    

 

 

5.5.7. 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, Тодорчевић Милица, 

Војновић Радослава, Јасна Пујин, Лалић Милица, Крнета Светлана, Јелена Ђуричић, 

Иконић Милица, Костецки Милка, Лукић Ивана, Баквић Јасмина, Љиљана Механџић, 

Костандиновић Маја, Перенчевић Наташа, Томић Јелена (родитељ), Мирјана Марчетић 

(члан испред локалне самоуправе) 

 

САДРЖАЈИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ  

   

1. Доношење  плана рада тима и избор 

записничара      

2. Упознавање чланова актива о  планираним 

различитим програмима и облицима рада за радну 

2020-21 годину                                                                                                                                              

3. Формирање малих тимова реализатора програма 

и избор кординатора                                                                  

4. Израда плана реализације програма активности 

и вођење документације-евиденције о раду                                                                                                            

5. Договор о  обавештавању  родитеља о 

месту,времену и начину реализације програма                                                                                                            

6.Договор око вођења евиденција и документација 

у различитим облицима и програмима ВОР 

Координатор и 

чланови Тима 

15.10.2020 

 

1.Извештај координатора малих тимова о 

реализацији различитих програма и облика рада у 

првом полугодишту радне 2020-21 године                                                 

2.  Договор о раду у току другог полугодишту 

Путем размене на 

мејлинг листи  

19.01.2021.   

1.Извештај координатора малих тимова о 

реализацији различитих програма и облика рада у  

радној 2020-21 године                                                                         

2.Анализа и извештај рада Тима за РОП-а                                                                     

Координатор и 

чланови Тима 

17.06.2021. 
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3.Евалуација реализованих активности у току ове 

радне године 

 

 

 

5.5.8. Извештај о раду  тима за увођење нових oснова предшколског 

програма  
 

Координатор: Јадранка Узелац 

Чланови: Неда Аврамов Ђилас, Наташа Банић,   Ана Драженовић, Девић Марија, Јовић 

Гордана, Зеленика Данијела, Рољ Марија, Ђокић Драгана, Дана Драшлер, Ковачевић Т. 

Душанка, Татић Бранислава, Бижић Санела, Мрвић Милка,  Дуња Стоисављевић, 

Јоргановић Гордана, Јајић Мира, Наташа Б.Огњановић, Тадић Смиљка, Вујичић 

Радмила, Божић Дајана, Здјелар Татјана (родитељ), Мирјана Видић (члан испред 

локалне самоуправе) 

 
САДРЖАЈИ НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

   

1. Доношење  плана рада тима и избор 

записничара 

2. Договоер  о представљању - презентовењу на 

састанцима Актива, кључних концепата на 

којима се заснивају Основе програма  уз 

дискусију, поређење са актуелном праксом...                                                                                                                                                         

3. Идентификовање циљне групе и мреже 

подршке у циљу лакше и брже адаптације и 

успешне транзиције                                                                                                                                 

4. Подела задужења члановима Тима- 

упознавање са литературом, израда плана 

транзиције за поједине нивое 

Кординатор и чланови 

тима 

14.10.2020 

 

Подршка деци и породици током периода 

адаптације и транзиције у циљу лакше и брже 

адаптације и успешне транзиције 

Саветодавни рад Стручна служба 

Родитељи   

Током године 

Израда Плана транзиције (из ППП у ОШ, из 

вртића у ППП) за одређено дете на нивоу Тима 

за пружање додатне подршке детету 

у сарадњи са тимом за 

додатну подршку 

израда Плана 

транзиције за 

одређено дете 

васпитачи, 

стручни 

сарадник, 

родитељ 

фебруар 

Информисање стручне службе у ОШ о деци за 

коју је идентификована потреба за додатном 

подршком која треба да упишу 1. разред 

Посета  школама и 

састанак са 

директором и 

стручном службом 

школе 

стручни 

сарадник, 

родитељ,                      

март 

Саветодавни рад са родитељима: јачање 

сензитивности родитеља за препознавање и 

прихватање дечијих могућности, јачање 

родитељских компетенција, припрема родитеља 

за транзицију детета 

стручни сарадници 

ПУ(психолог, педагог, 

логопед) 

по потреби, 

континуирано 

током године 
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Састанци тимова за додатну подршку детету са 

учитељима и стручном службом школе, размена 

информација и постојеће документације о 

детету,  уз сагласност родитеља  

Састанци тимова ПУ 

и ОШ  

стр. сарадник, 

родитељ, учитељ 

април,мај,јун, 

Посета стручних сарадника ОШ и учитеља 

припремним групама 

Посета и размена 

информација 

васпитач, 

учитељ, стр. 

сарадник, деца    

мај,јун 

Договор око организовања иницијалних 

родитељских састанака за новопримљену децу и 

упознавање родитеља са периодом адаптације и 

радом Установе 

стручни сарадници 

ПУ(психолог, педагог, 

логопед)  

васпитачи,медицинске 

сестре 

18.08.2021. 

 

 

5.5.9.  Извештај о раду тима за самовредновање 
 

Координатор: Неда Аврамов Ђилас 

Чланови: Јелена Кресоја, Јадранка Узелац, Слађана Радивојевић, Марија Рољ (мс), 

Сања Стефановић, Брилијантина Сурла, Наташа Механџић,  Тодорчевић Милица,  

Наташа Миљански (родитељ), Мудрић Љубица (члан испред локалне самоуправе) 

САДРЖАЈИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ  

1.Избор координатора и записничара                                                                                                       

2. Доношење Плана самовредновања за радну 

2020/21   годину  (активности,учесници,време 

реализације,инструменти...)                                                                                                        

3.Доношење  Акционог плана за унапређивање 

рада Установе на основу резултата 

самовредновања  

Тим 21.09.2020 

План прикупљања података за самовредновање у 

области квалитета 1:“Васпитно-образовни рад“ 

стандард 1.2.оцијална средина подстиче учење и 

развој деце“                                                                                                 

2.Израда упитника за васпитаче „Окружење за 

учење-социјална средина“  

3. Израда упитника за родитеље“Сарадња са 

предшколском установом“       

4.Предлог питања за истраживање перспективе 

деце 

Путем размене на 

мејлинг листи 

07.04.2021.         

1.Извештај о резултатима самовредновања у 

области ВОР-а Социјална средина за учења и 

развој деце                                                                                                      

2.План активности у наредномпериоду и мера за 

унапређење рада у ПУ у области у којој је 

извршено самовредновање 

Тим 07.06.2021. 

 

5.5.10 извештај о раду  тима за инклузивно обазовање 
 

Координатор: Снежана Прелић 

Чланови: Јелена Кресоја- директор, Јадранка Узелац, Неда Аврамов-Ђилас, Јелена 

Матић, Мина Ајбек-Живковић, Ана Кљајић, Сања Репац, Дуња Стоисављевић, 
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Турчиновић Марија, Ана Вивод, Весић Драгана,Зекић Сандра, Ребека Ковачевић, Дана 

Драшлер, Жаклина Ковач,Божић Дејана,Ћућуз Наташа,Лукић Ивана, Ранка Божић , 

Маја Степановић члан испред локалне самоуправе ), Кривошија Милена (родитељ) 

У току   радне  2020/2021  год. релизована су три  састанка Тима  за инклузивно 

образовање и то у септембру , јануару  и  у јуну месецу, у оквиру којих су договорени 

кораци у остваривању и спровођењу  одређених  активности ,планираних приоритета и 

принципа рада 

 
САДРЖАЈИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ  

   

1.Усвајање плана рада тима за инклузију и и 

инклузивног програма рада за радну 2020-21 

годину,избор записничара                                                                                                             

2.Информације о броју формираних 

инклузивних група као и подаци о 

новоуписанојдеци са развојним тешкоћама и 

деци која су остала у вртићу                                                      

3.Формирање тимова за пружање додатне 

подршке деци у инклузији и подела задужења. 

4.Договор око реализације радионице за 

васпитачекоји раде у инклузивним групама на 

тему“активности по мери детета“. 

Координатор и 

чланови Тима 

23.09.2020. 

1.Евалуација педагошких профила и принципа 

мера индивидуализације за децу у инклузивном 

програму                                                                                                        

2.Предлози тима за доношење ИОП-а за одређену 

децу која похађају ППП                       3. Извештај о 

раду Тима у првом полугодишту радне 2020-21 

Координатор и 

чланови Тима 

21.01.2021. 

1.Евалуација и извештај о напредовању деце која 

су на мерама индивидуализације или ИОП-а за 

радну 2020-21                                                              

2.Информације за васпитаче у ППП у инклузивним 

групама (достављање извештајао функционисању 

детета у групи у који се шаље координатору ИРК   

3.Планирање и реализација транзиције за децу са 

сметњама у развоју од вртића до школе 

Координатор и 

чланови Тима 

08.06.2021. 

 

 

5.5.11. Извештај о раду тима за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 
 

Координатор: Неда Аврамов Ђилас 

Чланови: Јадранка Узелац, Снежана Прелић, Бранка Ђаниш Максић, Ана Драженовић 

Першић, Мишић Весна,  Слађана Радивојевић,, Ребека Ковачевић,Добић Љубица, 

Мирјана Јунг,Малетић Љубица,Зобеница Маја, Петровић Славица, Анка Брдар, Мали 

Љубица, директор Јелена Кресоја, Весна Ковачевић – правник, Наташа Миљански 

(родитељ), Мирјана Марчетић (члан испред локалне самоуправе) 

 
Садржај Време 



ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2020/21.  РАДНУ ГОДИНУ 

 

141 
 

1.Доношење плана рада тима,избор координатора и записничара                                              

2.Израда Програма заштите од насиља,дискриминације.злостављања и 

занемаривања у ПУ за радну 2020/21   годину                                                                                                          

3.Упознавање са Правилником о протоколу поступања у Установи у одговору на 

насиље,злостављање и занемаривање              

22.09.2020. 

1.Информације о Падлету Тима за заштиту и могућност примене                            

2.Планирање приказа обуке“Живети различитост у вртићу“информисање 

запослених и родитеља                                                                                                                

3. Информације о тематским брошурама за породице (пројекат „Предшколска 

онлајн заједница учења“)                                                                                              

4.Планирање обележавања Светског дана породице                                                      

5.Разматрање предлога процедура за фотографисање , снимање и начин 

коришћења техничке опреме у ПУ“бошко Буха“ у Инђији 

25.03.2021. 

1.Консултације Тима повод одласка детета из вртића без надзора одраслих 19.05.2021. 

1. Израда и доношење извештаја о реализацији програма заштите од насиља у 

радној 2020/21. години 

18.06.2021. 

 

 

5.5.12. 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, Миљуш Драгана, Ивана Бабин  

(члан испред локалне самоуправе), Зорица Мандић (родитељ) 

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе се старао о обезбеђивању и 

унапређивању квалитета васпитно-образовног рада Установе, пратиo и вреднovao 

циљеве и стандарде постигнућа Годишњег плана Установе, Развојног плана , 

Предшколског програма , вреднује резултате рада васпитача и стручних сарадника и 

сарадника. Израдио je  Оперативне планове  организације и остваривања  ВОР-а са децом 

и предлог  модела подршке деци и породицама који се остварује путем онлајн и других 

канала комуникације. 

 
САДРЖАЈИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ  

1.Усвајање плана рада тима и избор записничара 

2.Евалуација програма ВОР-а у радној 2019/20 и 

предлог мера за унапређење                      

3.Израда предлога модела подршке деци и 

породицама који се остварује путем онлајн и других 

канала комуникације у радној 2020-21                                                                                               

Координатор и 

чланови Тима 

14.09.2020. 

1.Извештај о реализацији ВОР-а у првом 

полугодишту радне 2020-21 године                                                                     

2.Извештај о реализацији ПРОР у првом полугодишту 

радне 2020-21                                                                                             

3.Реализација Развојног плана установе у току првог 

полугодишта 

Координатор и 

чланови Тима 

19.01.2021. 

1.Евалуација редовних програма ВОР-а                                              

2.Евалуација различитих облика и програма ВОР-а                                                                               

3.Евалуација реализације развојног плана Установе 

4.Реализација Акционог плана за унапређење рада 

Установе на основу резултата самовредновања                                                

Координатор и 

чланови Тима 

 

  26.08.2021. 
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5. Предлог мара ради обезбеђивања квалитета рада 

Установе 

 

 

 

5.5.13. Извештај о раду тима за професионални развој 
 

 

Координатор тима : Наташа Банић 

Чланови:Јелена Кресоја,Јадранка Узелац,Неда Аврамов Ђилас,Снежана Прелић,Наташа 

Лајбеншпергер,Бранкица Петковић,Слађана Здравковић,Слађана Радивојевић,Драгана 

Зинаић,С.Марковић,Д.Ж.Ђурић, Гордана Јовић 

Тим за професионални развој запослених у предшколској установи се састајао пет пута 

у току радне 2020/2021. године.Три састанка су одржана у установи а два састанка су 

одржана електронским путем,преко апликације Zoom и преко Google Meet-a (због 

забране окупљања  која је била на снази). 

САДРЖАЈИ 

 

НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

-Усвајање плана рада тима за професионални развој запослених 

у радној 2020/2021 години 

-Избор координатора тима и записничара у радној 2020/2021. 

години 

-Разматрање  Правилника о сталном стручном усавршавању 

запослених 

-Израда плана професионалног развоја запослених у радној 

2020/2021 години 

тим 09.09.2020. 

-Информације о предстојећим активностима стр.усавршавања 

запослених (акредитовани програми) 

-Договор око термина за реализацију плана рада 

професионалног развоја запослених унутар установе,у другом 

полугодишту 

-Измена и допуна интерне Бодовне листе стручног усавршавања 

у установи 

тим 28.12.2020. 

електронски 

 

-Израда Извештаја о реализацији професионалног развоја 

запослених у првом полугодишту радне 2020/2021.године 

 

тим 18.01.2021. 

-Договор око активности и реализације хоризонталне размене на 

тему уређења подстицајне средине за учење , кроз стручне 

посете другим објектима наше предшколске установе 

-Информације о пројекту''Предшколска онлајн заједница учења 

'' , у који се укључила наша предшколска установа 

-Информације о предстојећим активностима 

(семинари,конференције,стручни скупови....) 

тим, 

 

06.04.2021. 

електронски 

 

-Израда извештаја о реализацији стручног 

усавршавања  запослених за радну 2020./2021. годину 

тим 23.06.2021. 

 

 

 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 
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којим се сматра стицање нових и усавршавање постојећих компетенција важних за 

унапређивање квалитета васпитно обраѕовног рада. 

 План активности професионалног развоја унутар установе за радну 2020/2021 

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 2020/2021. години, и поред отежаних услова рада због вируса COVID-19 , 

велики број запосолених је био обухваћен стручним усавршавањем , како ван установе, 

тако и у установи. 

 

5.5.14. Извештај о раду тима  приправника и ментора 
 

Координатор: Јадранка Узелац 

Чланови:директор Јелена Кресоја,помоћник директора Наташа Банић, стручни 

сарадници-психолог Неда Аврамов Ђилас, логопед Снежана Прелић, библиотекар 

Бранка Мандић, приправници- Јанковић Валентина, Ковачевић Милана, Тодоровић 

Јелена, Смолић Жељка, и ментори- Катић Миланка,Башић Олгица,Станковић Ивана, 

Добић Љубица 

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. 

 
Садржај Време 

1.Упознавање са планом радаТима за радну 2020/21 и избор записничара  

2.  Упознавање са   Програмом рада приправника и ментора ,Правилника о 

дозволи за рад наставника, васпитача и стручног сарадника,  

3. Упознавање са   Водичем за увођење у посао  васпитача 

4.Вођење портфолиа детета и портфолија професионалног развоја васпитача-

приправника.                                                                          

28.10.2020. 

1. Вођење евиденције о раду приправника и ментора у претходном периоду 

2. Вођење радне књиге васпитача, узајамне посете активностима, узајамна 

размена и позешкоће у раду 

3.  

22.01.2021. 

1. Процедура полагања испита за лиценцу 

2. Упутство МПС о условима за полагање испита за лиценцу 

3. Разрада проблемских ситуација у сарадњи са родитељима, колегама  у  раду 

са децом. 

 Август 

.2021.                 

  

 

 

5.5.15. Извештај о раду тима за превентивну и здравствену заштиту 
 

Координатор: Поповић Марија 
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Чланови: Бранка Ђаниш-Максић, Сушић Милица, Бокић Светлана, БашаСнежана, 

Тајана Граовац ( Ђурђица Д. Тепавац), Кривошија Милена(родитељ), Мирјана Видић 

(члан испред локалне самоуправе) 

 
      Садржаји      Носиоци  Време 

1.усвајање плана рада тима за превентивну здравствену 

заштиту 

2.распоред рада медицинских сестара по објектима 

3.договор о поступњувезано за дете М.М.(епи.) из објекта 

„Ђурђевак“ 

4.план стручног усавршавања у првом полугодишту 

5договор око набавке санитетског материјала 

6.праћење евиденционих листа 

 

 

Чланови тима 

 

 

 

 

септембар 

2020. 

1.предузете мере за спречавање ширења Корона вируса у 

колективу 

2.контрола спровођења  у складу са планом   хигијенског 

одржавања простора и дезинфекција 

 3.увођење нове колегинице М.З.у рад Здравствено 

превентивне службе 

 

   Чланови тима 

 

 

фебруар 2021. 

1.присутност деце и здравствено стање по 

објектима         

2.дезинфекција простора и дворишта 

3.стручно усавршавање медицинских сестара 

Чланови тима 

 

 

март   2021. 

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 

4. хигијена простора у свим објектима 

 

 Чланови тима 

 

 

 

 јун   2021. 

 

 

5.5.16. Извештај о раду тима за пројектно планирање 
 

Координатор: Ивана Калеб Мишковић 

Чланови: Узелац Јадранка, Неда Аврамов Ђилас, Банић Наташа, Слађана Радивојевић, 

Тања Божић, Александра Баталов, Зеленика Данијела, Гордана Јовић, Рончевић Ивана, 

Драгана Х.Попадић, Костић Бојана, Марјанов Нада, Сурла Ана, Перенчевић Наташа, 

Ћућуз Наташа, Зубац Маја, Ана Прибић Авдић, Которац Ивана, Лајбеншпергер 

Наташа, Тодорчевић Милица, Ливаја Давор (родитељ), Љубица Мудрић (члан испред 

локалне самоуправе) 

 
Садржај Време 

1.Упознавање са  плана рада  Тима  за радну 2020/21  и избор записничара                                     

2.Пројектно планирање- презентација рада из праксе                                                                      

3.Избор координатора   за пројекектно планирање по објектима                                                          

4.Електронска књига „Наши пројекти“ у склопу е-библиотеке Установе                                           

5. Предлог литературе,приручника о пројектном планирању.                       

 

30.09.2020. 

1.Извештај координатора по објектима о реализацији објеката у васпитним 

групама(тема, процес,потешкоће, сарадња са породицом,локалном заједницом...)                                                                                                                        

21.01.2021. 
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2.Приче о пројекту                                                                                                                  

3. Разно – уком правцу настављамо, е-књига о пројектима... 

 

 

На првом састанку Тима изабрани су координатори малих тимова по објектима који су 

имали задатак да размене информације о реализованим пројектима, сарадња са 

породицом и ЛЗ, о уређењу физичке средине... 

Тим у оквиру објекта „Сунце“ је одржао неколико састанка где су чланови давали своје 

мишљење, предлоге, причали о предностима, а и потешкоћама пројектног планирања.  

Активности које су реализоване унутар Тима – објекат „ Сунце“  

  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  

 

5.5.17. Извештај о раду тима за маркетинг 
 

Координатор: Гордана Јовић                                                                                                              

Чланови: Јадранка Узелац, Банић Наташа,  Ивана Рончевић, Ана Вивод, Дана Драшлер, 

Марина Бајић, Анђелка Ћосовић, Санела Бижић, Смиљка Тадић, Ивана Раштегорац, 

Олгица Башић Голе, Марковић Ана, Боровица Александра, Марјанов Нада, Ангелов 

Кристина, Вукмировић Милица, Зорица Мандић (родитељ),  Мудрић Љубица (члан 

испред локалне самоуправе) 

Садржаји Носиоци време 

1.Извештај са састанка Трећег састанка Тима одржаног 

14.07.2020. путем ZOOM платформе 

2. Предлози за избор координатора и записничара Тима 

3.Одржавање сајта вртића (ажурирање, писање садржаја, 

обрада слика, припрема видео садржаја) 

4.Ажурирање фб странице 

5.Предлог цлановима Тима о учешћу креирања плана 

едукације васпитача из области дигиталних 

компетенција(коришћење дигиталних алата Linoit, Padlet, 

Canva, Story Jumper, Adobe spark, Animoto, и Google - mail, 

docs, disc, slides, classroom, site)  

 

Тим 14.09. 2020. 

1.Осврт на претходни период, евалуација. 

2.Сарадња са Тимом за професионални развој и уцешће у 

реализацији радионица са унапред планираним сценаријем- 

Употреба дигиталних алата и коришћење истих у планирању и 

реализацији васпитно образовног  процеса у непосредном раду 

са децом 

3.Разно 

 

Тим 
02.02.2021. 

 

Први радни састанак  Тима за маркетинг одржан је 14.09.2020. године, на коме је донет 

план рада за предстојећу школску 2020/2021. годину и направљен је распоред задужења 

по објектима и план ажурирања сајта и фб странице. Администратор ФБ групе вртића је 

координатор Тима, а модератори су чланови Тима Дана Драшлери и Санела Бижић. 

Други састанак Тима за маркетинг одржан је у  02.02.2021. . На састанку је договорено: 
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 Прослеђивање информација координатору о васпитно - образовном раду 

достављаће васпитачи - чланови Тима  по првобитном договору, са првог 

састанка Тима. ( увид у записник).  

 Направљен је план сарадње са Тимом за професионални развој који има 

за задатак унапређивање дигиталних компетенција васпитача у циљу 

ефикаснијег коришћења дигиталних алата у ВОР-у.  

 Планира се и поновно формирање редакцијског тима и рад на часопису 

„Путић кроз вртић“. 

 

5.5.18. 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.Анализа стања по објектима ( примена мера у време 

трајања COVID-19 , анализа услова за боравак деце и 

запослених у установи) 

2. Договор око организације рада за 12 и 13 новембар 

2020. у основним школама у складу са мерама које је 

донео Кризни Штаб РС 

3. Информације о стручном усавршавању ВО особља 

4.Информације о ликовним конкурсима 

5.Текућа питања                                                                                                                      

тим, директор,                 

пом. 

директора 

10.11.2020. 

1.  Анализа стања по објектима ( примена мера у 

време трајања COVID-19 , безбедност деце у 

објектима ) 

2. Предлог распореда за уношење података о деци из 

ППП у Матичну књигу 

3. Подношење извештаја о одржавању недељних 

састанака у објектима у циљу грађења заједнице 

учења и извештаја о формирањупросторних целина у 

заједничким просторима-холовима и ходницима 

4. Информације о коришћењу годишњег одмора 

запослених и   рада током зимског распуста 

5.Текућа питања 

тим, директор,                    

пом.директора 

04.12.2020. 

1. Организовање мирних активности са децом старијег 

узраста која немају потребу за дневним одмором у 

вртићу( упознавање са резултатима упитника, 

припрема и опремање простора за мирне активности, 

план активности са децом)  

2.Анализа стања по објектима ( примена мера у време 

трајања COVID-19 ,безбедност деце у установи) 

Тим ,       

директор 

пом. 

директора 

05.02.2021. 

1. Померање времена послуживања оброка за децу на 

основу анализе резултата  упитника и израда плана 

организације сменског рада запослених 

Тим ,                        

директор 

пом. 

директора 

01.04.2021. 
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2.  Упознавање са Процедуром  за 

фотографисање,снимање и начин коришћења 

техничке опреме у ПУ“Бошко Буха“Инђија     

3. Упознавање са предлогом Правилника о 

награђивање запослених у ПУ"Бошко Буха"Инђија 

4.Анализа стања по објектима                                                                                                                

 

 

5.5.19.  Извештај о раду тима за међународне пројекте  
 

Координатор: Данијела Жугић Ђурић                                                                      

Чланови: Јелена Кресоја, Неда Аврамов Ђилас, Драгана Миљуш, Ана Сурла, Јелена 

Бодрожић, Слађана Радивојевић, Јадранка Узелац, Ана Кљајић, Ћућуз Наташа-

представник локалне самоуправе, Мирјана Лемајић (родитељ), Ивана Бабин (члан 

испред локалне самоуправе) 

 

        Тим за међународне пројекте у радној 2020. /2021. години бројао је укупно 13 

чланова, међу којима су били васпитачи, стручни сарадници, представници родитеља и 

локалне самоуправе и директор ПУ "Бошко Буха". Током ове радне године Тим се 

састајао 4 пута, и у потпуности осмислио, припремио, организовао и реализовао 

"Мотивациони дан", приликом којег је представљен наш Еразмус + пројекат "Towards 

openness and inclusiveness of kindergarten through European cooperation", објашњена 

процедура реализације, избор кандидата, партнери и земље учеснице. 

            Теме састанака односиле су се на избор координатора и записничара, усвајање 

програма рада, одређивање приоритета за ову радну годину, поделу задужења и чланова 

у мини тимове, договоре о предстојећим активностима, начинима селектовања кандидата 

за мобилности, предлоге за организацију и реализацију језичке, културолошке и 

организационе припреме за мобилности, информисање о различитим приликама за 

учешће у међународним (онлајн) (etwinning) пројектима, вебинарима, семинарима, 

конференцијама.  

        Пројекат наше установе "Towards openness and inclusiveness of kindergarten through 

European cooperation" који је Фондација Темпус одобрила за финансирање у овој радној 

години није реализован због укупне тадашње епидемиолошке ситуације у Европи. Наша 

партнерска комуникација била је отежана. Партнери из Италије понудили су похађање 

онлајн курса "Welcome parents", што је једногласно одбијено од стране чланова тима. 

Партнери из Португала нису одговарали на електронску коресподенцију. Активности на 

реализацији Еразмус + пројекта наставиће се и током лета, и надамо се ускоро њиховој 

успешности. 

Информације о другим (бесплатним) међународним (онлајн) пројектима, вебинарима, 

семинарима и конференцијама чланови Тима за међународне пројекте делили су и 

прослеђивали даље колегиницама, што је резултирало видљивости наше установе на 

међународном нивоу кроз неколико eTwinning пројеката, "The Goals Project", "The 

Climate Action Project", EU CodeWeek, учешћу на међународним скуповима Т4 Education 

Conference, EdTech Western Balcans "Дигитално образовање 2021", семинарима на 

платформама European Schoolnet Academy и еTwinning.  

           Надамо се да ће током наредних година колегинице увидети предности и значај, и 

активно користити могућности партиципације у међународним (онлајн) пројектима, и да 

ће се у већем броју него што је то сада случај укључивати, успостављати сарадњу са 

колегама широм Европе, градити добре односе, размењивати своја знања и искуства, 

повезивати и сарађивати са колегама унутар и ван наше установе, доприносити ширењу 
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доброг гласа и видљивости наше предшколске установе, унапређивати своје дигиталне, 

социјалне и језичке компетенције…  

 

 

5.5.20. Извештај о раду тима за подстицање даровитости деце 
 

Координатор тима: Драгана Миљуш 

Чланови тима: Неда Аврамов Ђилас, Ивана Калеб Мишковић, Ана Сурла, Вера Никић, 

Жаклина Ковач, Ана Прибић Авдић, Рада Бркић, Тања Вученовић, Јелена Матић, 

Светлана Девић, Миланка Катић, Сандра Зекић, Сања Репац, Смиљка Тадић, Душанка 

Квачевић Томић, Мирјана Шкорић, Бранислава Татић 

 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 крајем октобра 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, као и музичких и ритмичких 

способности, 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 хорић, 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, што би одређеном манифестацијом представила и деца хора.  

Чланови Тима за подстицање даровитости деце активно су сарађивали и током 

отежаних услова рада, 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.  

Услед великог недостатка особља, погођених вирусом корона, дугим 

боловањима и самим тим отежаним условима рада, радионице са децом нису одржане, 

те смо ове године фокус ставили на едукацију и ширење знања запослених о овој теми. 

Заједничком дискусијом установили смо да нам је потребна додатна едукација и јачање 

компетенција за идентификацију и рад са даровитом децом. 

Такође, чланови тима успоставили су сарадњу као и претходне године, 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 2020/2021.године, међутим ови планови такође нису 

остварени .Такође, др Мирјана Николић била је расположена да одржи једно предавање 

и трибину за родитеље са темом даровите деце.  

Попуштањем мера ограничења, деца су тек крајем другог полугодишта имала 

прилику да посете Кућу Војновића и погледају неколико изложби радова ( Изложба 

слика, цртежа и скулптура – Ликовна радионица «Палета», Изложба радова Школице 

цртања, такође у Кући Војновића, Изложба радова насталих у току пројекта «Наша 

Инђија кроз историју и традицију»).  
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На другом састанку чланова тима разговарали смо о тешкоћама, и установили да 

су оне највеће биле везане управо за недостатак особља услед болести, и теже саме 

организације рада која нам није дала простор за организацију додатних активности, као 

и услед ограничења посета, организовања већих окупљања и слично. Чланови тима 

закључују да им је пријала размена информација о едукацијама, стручној литератури и 

изражавају наду да ће наредна радна година бити лакша за организацију активности и 

реализацију, без ограничења.  

 

5.5.21. Извештај о раду тима за пружање додатне подршке деци и 

родитељима са специфичним нутритивним потребама 
 

Kоординатори тима- Граовац Тајана/ Ђурђица Добрић- Тепавац                                                        

Чланови- Добић Љубица, Радановић Сања, Брдар Анка, Божић Ранка, Мрвић Милка, 

Станковић Ивана, Бођо Жељка, Филиповић Јелена, Маловразић Снежана, Кривошија 

Mилена (родитељ), Марчетић Мирјана (лок.самопурава). 

Током школске 2020/2021 године одржана су 4 састанка  

 24.9.2020.- (преглед стања деце са посебним захтевима у исхрани, потребна 

документација, планирање и реализација јеловника за  децу са  нутритивним захтевима 

и прилагођавање дневног ритма исхране и усклађивање са Правилником о ближим 

условима  начину остваривања исхране деце )  

28.10.2020. – (реализација и праћење промена у дневном ритму исхране које су наступиле 

у текућем месецу и анализа анкете „Исхрана некада и сад“) 

18.12.2020. – (разматрање предлога померања ручка од стране васпитно – образовног 

особља јасленог узраста) 

30.3.2021. -(пресек стања деце са посебним захтевима у исхрани, приказивање резултата 

спроведене анкете код васпитно – образовног особља и презентовање стручног рада 

“Алергија и интолеранција на храну код деце и исхрана у предшколској установи“ – 

Тајана Граовац) 

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 22 – оје  деце са нутритивним 

алергијама, интолеранцијама и  са посебним нутритивним захтевима. 

Табела 1. Алергени 

Алерген Број деце 

глутенска ентеропатија 1 

беланце јајета 1 

млеко и млечни производи 5 

црвено воће и поврће 2 

коштуњави плодови 6 

мед 3 

сусам 1 

соја 1 

целер 1 

цитруси 2 

риба 2 

метаболички поремећај 2 



ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2020/21.  РАДНУ ГОДИНУ 

 

150 
 

емулгатори 1 

немедицински разлози 3 

 

 

 

5.5.22. Извештај о раду тима за увођење и примену система за управљање 

безбедношћу производа        (HACCP)  
 

Уводна напомена: Имплементиран HACCP систем на територији Општине Инђија у 

објектима предшколске установе, са централном кухињом у објекту „Сунце“. 

Руководилац: Бранка Ж. Ђаниш-Максић 

Чланови: Јелена Кресоја, Тајана Граовац /до 8 јануара 2021/ а потом Ђурђица Добрић-

Тепавац,  Нада Милић, Синиша Галечић 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 објектима при основним школама: Снежана Батало,  Бранкица 

Петковић,  Дејана Божић, Драгана Радић и Милица Тодорчевић. 

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 

септембар 

2020. 

 

У 

континуитету 

Разрада плана временског послуживања оброка од 

5.октобра 2020; Подела задужења у предшколским 

објектима, као и у издвојеним оделењима при 

основним школама. 

Директор, 

чланови тима, 

Септембар 

2020 

Током године 

Провера и обнова листе ПЛ-4.1 Чланови тима Октобар 2020 

 

Провера примене Правилника о превентивним мерама 

за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења 

епидемије заразне болести. 

Директор, 

чланови тима, 

Током године 

Смањивање ризика за настанак болести, при 

утврђеним неправилностима у једном објекту. 

Директор, 

чланови тима, 

Децембар 2020. 

Добијање одобрења надлежног Министарства и 

регистрација објеката у јединствени Централни 

регистар, усклађивање са Законом о безбедности 

хране. 

Директор, 

чланови тима, 

Март 2021. 

Предлози за побољшање евидентирања постојећих 

евиденција по објектима, након анализе затеченог 

Директор, 

чланови тима, 

Јун 2021. 
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стања, са посебном акцентом на објекту „Сунце“ и 

евиденцијама техничког особља. 

 

 

 

 

6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРА 

            Секретар установе  је у току радне 2020/2021. године обављао управне, 

нормативно-правне и друге правне послове и реализовао је следеће активности:   

 

1.  Нормативно – правна регулатива:  

 

1.1.  континуирано  је пратио, тумачио и спроводио законе, подзаконске акте  и  осталу  

регулативу   у области предшколског васпитања и образовања, радних односа, 

безбедности на раду, родне равноправности,  финансија, управљања, јавних набавки  и  

других    области,   вршио контролу њихове примене и указивао на обавезе које из њих  

проистичу;     

 

1.2.  спроводио је  поступке доношења, израде, измене и допуне општих аката и то:    

1.2.1. Правилника о изменама и допунама Правилника о  организацији и 

систематизацији    

          послова у ПУ „Бошко Буха“ у Инђији;   

1.2.2. Пословника о изменама Пословника о раду васпитно-образовног већа; 

1.2.3. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки;  

1.2.4. Правилника о поступку спровођења пописа имовине;  

1.2.5. Правилника о изменама и допунама Правилника о упису деце; 

1.2.6. Правилника о награђивању запослених; 

1.2.7. Процедура за фотографисање, снимање и начин коришћења техничке опреме у 

ПУ „Бошко Буха“ Инђија;    

    

1.3.  израђивао и закључивао је уговоре о раду,  анексе  уговора о  раду, анексе уговора 

о уређивању   међусобних права, обавеза   и одговорности са запосленима  као и свих 

других врста уговора;   

 

2.   Планирање и извештавање  о раду: 

-  учествовао је у  изради  Плана рада    установе за радну  2021/2022.  годину; 

-  учествовао је у изради Извештаја о раду  установе за 2020/2021. годину  ( извештаји о     

   раду управног одбора и других  стручних органа, извештај о извршеним    

   инспекцијским надзорима у установи );  

-  израђивао је друге тражене писане информације и извештаје;     

 

3.  Остали послови: 

 

3.1. учествовао је у припремању 10 седница Управног одбора, водио је и израђивао 

записнике  са седница, израђивао  је  предлоге  одлука, одлука и  исте је објављивао  

( 40 одлука, 11 закључака и 7 решења)    
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3.2. учествовао је у припремању седница Савета родитеља и других  стручних органа и 

тела; 

 

3.3. објавио  је и спровео  Конкурсе за пријем у радни однос: 

- на неодређено време за укупно 35 лица и то: 19 васпитача, 3 медицинске сестре-

васпитача, 2 сервирке, 3 кувара, 5 спремачица, портира, службеника за јавне набавке и 

економа ( 3 Конкурса од 02.11.2020. године );   

-  на одређено време   ради замене одсутних запослених   преко 60 дана  за 3 васпитача   

( Конкурс од 02.11.2020. године );   

 

3.4. радио је  у Комисији за упис деце – израда свих одлука и решења у вези уписа деце,  

  решавање  19  приговора  родитеља на резултате уписа ( 12 усвојених и 7  

  одбијених приговора);   

 

3.5. сарадња са инспекцијским органима: 

-  извршена су 3 инспекцијаска надзора просветног инспектора: контролни 

инспекцијски надзор дана 01.09.2020. године, редован иснпекцијски надзор дана 

16.03.2021. године и ванредни инспекцијски надзор дана 21.04.2021. године;  

- извршен је инспекцијски надзор поверника за за информације од јавног значаја и 

заштиту података о личности  дана 30.07.2021. године;    

 

3.6. обављао је стручне послове  код престанка радног односа, распоређивања  

  и остваривања права и обавеза запослених;     

- израђивао је решења, закључаке и друге акте;  

- радио је  у Комисији за јавне набавке ;   

- подносио је захтеве за добијање разних  сагласности, обезбеђивао је и  ажурно   

  водио   документацију  и обављао остале  административне послове;  

- обављао је послове архивирања;     

 

3.7. обављао је  послове заштите података о личности и учествовао у решавању по 

поднетим захтевима за информацијама од јавног значаја  ( решењем  бр. 60-сл/2021-01 

од 24.05.2021. године је одбијен захтев Удружења социјалне заштите угрожених 

грађана НИКА за приступ информацијама од јавног значаја);  

3.8.  учествовао је у спорвођењу поступка  верификације установе о испуњености 

прописаних услова у погледу простора, опреме, дидактичких средстава и потребних 

кадрова за обављање делатности предшколског васпитања и образовања и исходовано 

је  решење о верификацији ПУ „Бошко  Буха“ у Инђији и издвојених одељења установе, 

број 128-022-602/2020-01 од 25.02.2021.  године Покрајинског  секретаријата за 

образовање, прописе, управу и националне мањине-националне  заједнице .   

 

 

 

VI ИЗВЕШТАЈ  О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРЕДВИЂЕНИХ ЦИЉЕВА, 

ЗАДАТАКА И АКТИВНОСТИ ПЛАНИРАНИХ РАЗВОЈНИМ 

ПЛАНОМ ЗА РАДНУ 2020/2021 ГОДИНУ 
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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 :  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: Радови на доградњи објекта „Невен“ у Инђији до овог извештајног 

периода нису одрађени у потпуности због неусклађености техничке спецификације из 

Уговора и пројекно-техничке документације. У наредном периоду потребно је  ове 

неправилности ускладити кроз Анекс уговора како би се преостали део грађевинских 

радова могао реализовати. 

         У погледу опремања дограђеног простора са одговарајућим намештајем и другим 

елементима који су димензионисани  према узрасту деце и неопходни за васпитно 

образовни рад,  набавка је спроведена и завршена  а  вредност  износи 2.270.676,00 са 

ПДВ-ом.  

        Задатак  није у потпуности реализован до планираног рока, па се реализација 

преосталих активности везаних за завршетак грађевинских радова, формирање 

васпитних група и пријем деце са листе чекања  планира до краја 2021. године. 

 

ЗАДАТАК : 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: Грађевински радови на изградњи новог објекта у Инђији чија вредност 

износи 108.775.000,00  динара са ПДВ-ом. Такође су спроведене  и завршене набавке за 

опремање објекта са одговарајућим намештајем у износу од 7.341.786,00 са ПДВ-ом, 

набавка дидактичких средстава и играчака чија је вредност 899.311,20 са ПДВ-ом, 

спортских реквизита у износу од 495.557,00 са ПДВ-ом,и опремање кухиње савременом 

опремом чија вредност износи 14.305.561,20 динара са ПДВ-ом.Формиране су 4 јаслене 

групе и 6 мешовитих група узраста деце од 3 до 5,5 година које почињу са радом од 

01.09.2021. године. 

Задатак је у потпуности  реализован.  
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ЗАДАТАК : 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 : 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 

     -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: Од децембра 2020. године по објектима установе деца користе  

просторне целине које су дефинисане у собама и холовима. Најчешће заступљене целине 

су: просторна целина за симболичку игру-продавница, пијаца, кухиња, фарма, 

позорница... за осамљивање, за звук и покрет, сензорна и  просторна целина за визуелну 

уметност. Најмање заступљене су целина за конструисање, истраживање литерална  и 

кинестетича просторна целина.  

       Током године у зависности од пројекта који се реализује у васпитној групи  

просторне целине су се мењале као и материјали у њима. У промене простора укључена 

су деца уважавањем нихове перспективе,  родитељи и остали запослени у установи.   На 

недељним састанцима по објектима васпитачи су промишљали о потешкоћама, доносили 

препоруке за унапређење  на основу  посматрања  игре деце у истим. 

ЗАДАТАК : Затварање 4 терасе у приземљу објекта "Сунце" и формирање просторних 

целина за игру и учење деце 

АКТИВНОСТИ : 

      -     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. 
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ЦИЉ3:УСКЛАЂИВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ СА 

ПОТРЕБАМА ДЕЦЕ И ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНПГ ПРОЦЕСА 

ЗАДАТАК : 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. 

 

ЗАДАТАК : 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: У жељи да изађемо у сусрет различитим дечијим потребама и 

индивидуализујемо ритам дневних активности деце у вртић и пружимо могућност 

деци старијег предшколског узраста (петогодишњаци), која немају потребу за 

спавањем, да се у периоду предвиђеном за поподневни одмор деце (од 11:30 до 13:15) 

баве различитим мирним активностима у одвојеном простору са другом децом,  

спровели смо анкетирање родитеља у јануару 2021. године. С обзиром да  родитељ 

најбоље познајете потребе и навике свог детета, у анкети су имали могућност да се 

определе за један од два понуђена одговора која се односе на то да ли дете у периоду 

поподневног одмора у вртићу жели да спава или не.  

          На основу обрађених резултата од фебруара 2021. године мирне активности су 

организоване у свим објектима установе осим у "Цврчку" и "Сунцокрету".  Одржавање 

мирних активности је спроведено  по плану у формираним просторним целинима у 

ходницима и собама  где деца имају могућност да бирају понуђене садржаје, али  и у 

дворишту вртића. У  објекту Сунце је учествовало 45 деце, у Невену 20, Маслачку 19, 

Бамбију 14, Пчелици 22 и Ђурђевку 3 деце. 

 Задатак је у потпуности реализован. 

 

II ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: РАЗВИЈАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА 

ЦИЉ 1: СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРИМЕНУ ДИГИТАЛНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У 

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ 

 

ЗАДАТАК : Увођење бежичног интернета у свим објектима и радним собама 

АКТИВНОСТИ: 

  -Обезбеђивање финансијских средстава  



ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2020/21.  РАДНУ ГОДИНУ 

 

156 
 

  -Прављење плана набавке и расписивање тендера 

 - Склапање уговора са провајдером 

 - Спровођење опреме и пуштање сигнала 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: новембар 2021.године (објекат "Сунцокрет", "Пчелица", 

"Ђурђевак", " Цврчак","Бамби" и "Бубамара") 

РЕАЛИЗАЦИЈА: Набавка  за увођење бежичног интернета у новоизграђеном  вртићу и 

објектима у насељеним местима спроведена је у априлу 2021. године.  Уговор је 

склопљен са "Телеком Србија" а.д. Београд  за спровођење, инсталирање и одржавање 

ЦПЕ  опреме ( модем и електро-оптички конвертор)  и услугу асиметричног приступа 

глобалном Интернету у износу од 600.000,00 динара са ПДВ-а. Услуга је активирана у 

августу 2021. године (дигитални проток 50 Mb/s). 

              Задатак планиран у радној 2020/2021. години је  реализован , јер сви запослени у  

објектима имају приступ  бежичном интернету у свом радном простору. 

 

ЗАДАТАК : 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 2021.године("Сунцокрет", "Пчелица", "Ђурђевак", 

"Цврчак", "Бамби" и "Бубамара") 

РЕАЛИЗАЦИЈА: У финансијском плану ПУ"Бошко Буха" Инђија за 2021. годину 

планирана су средства за опремање новог вртића и објеката у насељеним местима  и 

радних соба рачунарском опремом чија  процењена вредност износи 2.400.000,00  динара 

са ПДВ-ом. Спроведена је набавка 15 лаптопа и 4 рачунара са пратећом опремом и  16  

звучника за дечје собе. Уговор чија вредност износи 1.423.116,00 динара са ПДВ-ом 

је  закључен  27.04.2021. године а добра испоручена у мају 2021 године. Све радне 

собе  у новоизграђеном вртићу су  опремљене  лаптоповима, канцеларије и стручна 

служба рачунарима  као и собе за децу у осталим објектима по плану. 

          Задатак планиран у радној 2020/2021. години је  реализован , јер сви запослени у 

поменутим објектима имају приступ рачунарској опреми за потребе васпитно-

образовног рада. 

 

ЗАДАТАК : 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: У овом периоду сви  запослени су имали могућност да се стручно 

усавршавају и унапређују своје дигиталне компетенције према Плану стручног 

усавршавања.  

      У оквиру интерног стучног усавршавања  реализоване су следеће обуке/вебинари:  
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-Видео обука у оквиру пројекта ПОЗУ "Учимо и мењамо праксу": Дигитални алати у 

функцији професионалног развоја-Гугл учионица;  презентатори 2 васпитача и 6 

учесника васпитача; 29.03.2021.  

- Вебинар ''Искуства употребе дигиталних технологија у раду са децом,кроз принципе и 

примере инспиративне Ређо Емилиа праксе''; 9 васпитача/стр.сарадника ;14.05.2021. 

      У оквиру акредитованог стучног усавршавања  реализоване су следеће обуке:  

- Онлајн обука"Откривање дигиталног-креативна и одговорна примена дигиталне 

технологије у вртићу"; 70 васпитача/стр.сарадника; од 22.01.20321. у трајању од 5 недеља 

-Онлајн стр.конференција''Вртић по мери дигиталног доба''; 20 васпитача;17.04.2021. 

-Обука"Употреба ИКТ алата у циљу унапређења наставе''; 5 васпитача; 30.03.-06.04.2021. 

и 01.06.-15.06.2021. 

-Онлајн конференција" Дигитално образовање 2021.''; 20 васпитача/стр.сарадника; 

08.-10.04.2021. 

 

 

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 : Одржавање недељних састанак тимова објеката у циљу размене 

информација, планирања активности,заједничког учења,критичког преиспитивања и 

развијања васпитно-образовног рада-грађење заједнице учења 

АКТИВНОСТ: 

-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: У циљу размене информација, планирања активности, заједничког 

учења, критичког преиспитивања и развијања ВОРа, рад заједнице учења у објектима 

почео је да се реализује 01.10.2020. године. Састанци су се одржавали једанпут недељно 

за време редовних пауза. Поред васпитача и медецинских сестара повремено су 

присуствовали  стручни сарадници, помоћник директора и директор установе.  

        Заједница учења је грађена кроз промишљања о изазовима у планирању и 

реализацији ВОР-а,  актуелностима и различитим ситуацијама из праксе у  васпитним 

групама .   

        Најчешће теме о којима су промишљали васпитачи : 

- Планирање активности за обележавање Светског дана породице; 

- Заједничке активности  на реализацији пројеката: "Наша Инђија кроз историју и 

традицију" 

- Преношење искуства и размена са колегама из објекта у вези хоризонталне размене са 

објектом „Бубамара“ у Љукову и "Маслачак" у Бешки 

- Информације са састанка тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања „Процедуре за фотографисање, снимање и начин коришћења техничке 

опреме у установи 

- Договор око уређења и промена просторних целина у холовима, ходницима и  

дворишту објекта 

- Планиртање и реализација спортских активности у оквиру пројекта"Спорт је важан да 

би био здрав и снажан" 

- Преношење знања и размена поводом похађања акредитованих обука и семинара 
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-Организовање мирних активности за децу немају потребе за спавањем/одмарањем у 

време поподневног одмора  

 

ЗАДАТАК : 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 : 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: Установа је у сарадњи са општином Инђија поднела пријаву на 

расписан конкурс Покрајинског секретаријат за образовање, прописе, управу националне 

мањине – националне заједнице за финансирање и суфинансирање програма и пројеката 

у предшколском васпитању и образовању у фебруару 2021.год. који је одобрен за 

финансирање. Циљ пројекта „Наша Инђија кроз историју и традицију“ је  јачање 

отворености деце, васпитача и родитеља према културолошкој разноврсности кроз 

упознавање са историјом и традицијом нашег места. Пројекат је реализован  од 15.04. до 

23.06.2021.године  у 13 припремних и са око 340 деце. Пројектне активности  су завршене 

31.06.2021. године прославом пројекта и изложбом дечјих продуката у Кући Војновић. 

Деца,родитељи и чланови шире локалне заједнице имали су прилику да се упознају са 

резултатима пројекта.Средства добијена по пројекту-106.000,00 динара су утрошена по 

плану и  наменски, односно за набавку  дидактичких материјала и играчака које подстичу 

уважавање различитости и осликавају вредности разлика. 

Задатак није реализован. 

 

 

VII ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 
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Предмет истраживања, учесници и метода прикупљања података 

 Самовредновање у првој области квалитета – Васпитно-образовни рад, стандард 

1.2.: Социјална средина подстиче учење и развој деце и извршно је у периоду март-мај 

2021. године. Учесници самовредновања су били васпитачи (84), деца (46) и родитељи 

(584). Подаци од васпитача и родитеља су прикупљени применом анонимних Гугл 

упитника, док је перспектива деце о правилима у групи и вртићу истраживана применом 

полу-структурисаног интервјуа. Упитник за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче 

имао је форму скале процене у којој су васпитачи имали задатак да означе степен слагања 

са задатим тврдњама које се односе на различите аспекте социјалне средине. Инструмент 

је направљен је адаптацијом инструмента „Континуум професионалног развоја 

васпитача“. У истраживању је учествовало 584 родитеља деце различитог узраста из свих 

објеката предшколске установе који су одговарали на анонимни Гугл упитник на тему 

сарадње предшколске установе са породицом.  

Резултати истраживања перспективе деце и васпитача о правилима у вртићу 

 Истраживање перспективе деце о правилима у вртићу је спроведено као саставни 

део прикупљања података у процесу самовредновања социјалне средине за учење и 

развој деце.  Циљ истраживања је био разумевање дечијег схватања правила у вртићу као 

важног аспекта укупне социјалне климе и односа које деца успостављају са вршњацима 

и одраслима. „Правила и норме понашања најдиректније емитују слику детета о њему 

самом - о његовом положају и ономе што се од њега очекује“ (Павловић Бренеселовић, 

Павловски, 2000). Правила понашања су у директној вези са вредностима које се негују 

у установи и важан су део њене културе. Хтели смо да истражимо да ли су правила 

понашања и начин на који их деца разумеју у складу са сликом о детету која је полазиште 

концепције Основа предшколског програма „Године узлета“ и вртићу као простру 

демократске и инклузивне праксе. Такође, циљ је био да се перспектива деце о правилима 

упореди са перспективом васпитача, као и да се истраже разлике у схватањима деце 

различитог узраста.  

 Употребом технике полу-структурираног интервјуа, чланови тима за 

самовредновање рада предшколске установе су испитали 46 деце узраста од 5 до 7 година 

из пет различитих објеката установе: „Сунце“, „Невен“, ОШ „Петар Кочић“ (Инђија), 

„Маслачак“ и ОШ „Браћа Груловић“ (Бешка).  Деца похађају припремне предшколске 

(18) , и  старије/мешовите васпитне групе (28).    

Деци смо поставили следећа питања: 

- Да ли у твојој групи у вртићу постоје нека правила? 

- Која су то правила? 

- Како одређујете шта су правила у вашој васпитној групи? 

- Ко одређује правила? 

- Чему служе правила? 

- Шта се дешава када неко не поштује правила?   

- Да ли се правила могу мењати? Како? 

 Правилима се регулишу односи међу људима и прописују жељени исходи – 

очекивана понашања. Сврха правила може бити: информација о пожељним и очекиваним 

обрасцима понашања; превентива непожељних образаца понашања; олакшавање 

функционисања групе/институције регулисањем понашања и односа; подупирање 

ауторитета. Према Основама програма „Године узлета“, предшколско васпитање и 

образовање је усмерено на развој дугорочних циљева и исхода, као што су способност 
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саморегулације, социјална и емоционална компетентност, позитиван идентитет. Када 

правила имају као жељени исход подупирање ауторитета одраслих или функционисање 

саме институције, она нису усклађена са циљевима програма који промовише партнерски 

однос деце и одраслих (Павловић Бренеселовић, Павловски, 2000). 

 Правила морају да задовоље одређене критеријуме да би испунила своју улогу  - 

да буду јавна, општеважећа, прецизна и јасна, конкретна, релевантна, применљива, 

доследна, да повлаче последице. Успостављањем оваквих правила понашања пружамо 

деци сигурност и помажемо им да избегну неуспех јер знају шта се од њих очекује. 

Такође, помажемо деци да дају смисао свету који их окружује и преузму одговорност за 

своје понашање. 

  

Резултати и дискусија 

 Сва деца коју смо испитали одговорила су да у њиховим групама постоје правила 

понашања. Правила која су деца најчешће наводила односе се на забрану физичке и 

вербалне агресије  („Да се не 

тучемо/ударамо/гурамо/чупамо/гребемо/уједамо/штипамо...“, „Да не 

бацамо/отимамо/ломимо играчке“,  „Да не псујемо/не говоримо ружне речи“,  „Да се не 

свађамо“), забрану трчања („Да не трчимо по соби/боравку/ходнику“). Ова правила 

проистичу из потребе да се осигура безбедност деце у вртићу и заштита од повређивања. 

Забрану физичке агресивности чешће наводе деца млађег узраста у односу на 

предшколце, вероватно јер је, због развојних карактеристика деце, ово понашање на 

млађем узрасту учесталије.  Такође, присутно је правило „Да се не излази без јављања“ 

, што је такође у функцији заштите безбедности деце.  

 Следеће правило по учесталости се односи на спречавање буке и галаме („Да не 

вичемо/галамимо/ гласно причамо“,  „Да будемо тихи“,  „Да не причамо док једемо“, 

„Да не причамо док радимо задатак“ , „Кад идемо у трпезарију морамо да ћутимо“...). 

Ово правило најчешће наводе деца која похађају припремни предшколски програм, али 

је заступљено и у старијим и мешовитим групама. Правило „тишине“ очигледно 

проистиче из институционалних услова – много деце на једном месту – и циљ му је да 

омогући „глатко“ функционисање институције (да деца чују налоге васпитача, да не 

ремете процесе у установи и сл.). Следећа група правила коју деца често наводе се односе 

на бригу о очувању уредности простора радне собе („Да купимо играчке/сређујемо 

боравак“, „Да спремамо играчке/ вратимо све на своје место“, „Смеће се баца у 

канту“). За разлику од претходних правила која су најчешће исказана негативним 

језиком забране, ова правила су изречена језиком позитивне акције и служе да децу науче 

уредности и одговорном односу према окружењу.   

 На питање „Како одређујете шта су правила у вашој васпитној групи?“ деца 

млађег и старијег узраста су различито одговарала. У групи петогодишњака, деветоро 

деце није знало да одговори на ово питање, а тринаесторо је одговорило да правила 

одређују васпитачи („Васпитачице кажу шта су правила“, „Васпитачице саме смисле 

правила“, „Васпитачице и газдарице које брину о вртићу“, „Васпитачице нам стално 

говоре“...). Само петоро деце млађег узраста (пет година) у својим одговорима наводи 

неки облик партиципације деце у настанку правила („Тако што причамо шта је јако 

ружно у вртићу“, „Васпитачице. Ми смо цртали правила и ставили на таблу“, „Причају 

и залепе“...). Скоро сва испитана деца која похађају припремни предшколски програм 

(15 од 18) у својим одговорима наводе да правила одређују заједно васпитачи и деца кроз 

разговор и договарање („Прво нам прича васпитачица па се договарамо“, „Договорили 

смо се шта сме а шта не сме“, „Договарали смо се шта смета другарима“, „Причали 

смо о правилима и цртали их“...). Троје деце је на исто питање одговорило да 
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васпитачице одређују правила и да се правила морају поштовати. На питање „Ко одређује 

правила?“ седморо деце је рекло да правила одређују сви заједно, док су сва остала деца 

(39) рекла да правила одређују васпитачице. У дечијим одговорима, поред васпитачица, 

спомињу се и директор, учитељице, полиција, маме и тате, онај ко је главни, шеф – дакле 

фигуре ауторитета. Овакви налази су у супротности са перспективом васпитача, при чему 

85% васпитача тврди да на почетку сваке радне године са децом договара групна правила 

понашања и поставља их на видљиво место у радној соби како би деци служила као водич 

у понашању.  

 

 На питање „Да ли се правила могу мењати? Како?“ 18 деце је рекло да не могу (13 

млађих и 5 старијих), 4 да не зна, а 24 је одговорило да могу да се мењају. У одговору на  

питање о томе како се правила мењају, само шесторо деце указује на договорну природу 

правила и могућност утицања на промену правила („Измисли се ново правило“, 

„Договоримо се“), док остали сматрају да се правила непроменљива – променљив је 

цртеж или место где су окачена („Да их ставиш на неку другу полицу“, „Одлепе се са 

зида“, „Нацртамо нов цртеж за правило“, „Тако што промене слику они који одређују 

правила“) и да се ауторитети морају поштовати ( „У другом боравку морамо да 

поштујемо другу васпитачицу“ , „Ако директор каже“, „Ако одеш у другу групу где су 

друга правила“). Ови налази се такође не слажу са гледиштем васпитача, који су у 61% 

случајева изјавили да је у потпуности присутно да васпитачи помажу деци да разумеју 

зашто постоје нека правила и преговарају са њима о потреби за додатним правилима и 

промени постојећих, а у 37% да је ово у већој мери присутно у њиховој пракси. Такође, 

56% васпитача је изјавило да у потпуности укључује децу у дефинисање правила и 

њихово мењање зависно од различитих ситуација са којима се суочавају, а 37% да ово 

важи за њих у већој мери.  

 У дечијем разумевању сврхе и  функције правила можемо препознати дечију жељу 

да удовоље захтевима и очекивањима одраслих – да буду „добра“ и  да се лепо понашају 

(конвенционални стадијум у развоју моралности према Колбергу). Правила при томе 

имају информативну функцију јер информишу дете о очекиваном и пожељном 

понашању. Правила служе: „Да би се деца знала понашати“, „Да будемо добри“, „Да 

знамо шта смемо да радимо а шта не“, „Да научимо да се лепо понашамо и будемо 

чисти“, „Да би постали паметни и добри“, „Да деца буду боља и да се науче нечему“ 

итд. Највише дечијих одговора се може сврстати у ову категорију. Такође, деца разумеју 

да правила имају функцију превенције непожељних облика понашања („Да се не 

тучемо“, „Да не будемо безобразни“, „Да се не свађамо“, „Да се не љутимо једни на 

друге“), као и заштитну функцију („Да се неко не повреди“, „Чувају нас да не паднемо и 

ударимо се да нам иде крв“). Из појединих одговора се може наслутити да деца почињу 

да разумеју принцип узајамности и реципроцитета у људским односима и потребу да се 

договореним правилима регулише понашање и односи како би свачије потребе биле 

задовољене („Да нема никаквих проблема“, „Да све буде у реду“, „Да нам буде лепо“, 

„Да се лепо играмо“, „Кад не би било правила био би хаос“), што је одлика зрелијег 

ступња моралности.  

 Дечији одговори на питање о томе шта се дешава када неко не поштује правила 

најдиректније говоре о односима моћи између деце и одраслих и положају деце у вртићу. 

У великом броју дечијих одговора као последица кршења правила наводи се казна која 

је мање или више одређена и коју спроводи васпитач (17 деце директно наводи реч 

„казна“ или „кажњен“). Као последицу кршења правила васпитачи често примењују неки 

облик тајм-аута који деца млађег узраста доживљавају као казну (нпр. седење на столици 

–великој, или „за размишљање“). Повремено се наводе и неки неприхватљиви облици 

кажњавања као што су застрашивање и претње одбацивањем и искључивањем из групе 
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– премештањем у другу групу. Деца старијег узраста су чешће наводила да васпитачице 

у случају кршења правила децу подсећају на правила и опомињу их да се „присете 

правила и промене понашање“, као и да дете које не поштује правила мора да размисли 

о свом понашању. Само једно дете млађег узраста је рекло да васпитачица поприча са 

дететом које не поштује правила и да се онда договоре. Неколико деце је навело могуће 

објективне последице кршења правила: „Ако неко не поштује правила може да се 

удари“, „Може да се повреди“, „Падне ако трчи у соби“. Велика већина васпитача (79% 

у потпуности, и 19% у већој мери) тврди да се позива на правила понашања приликом 

усмеравања дечијег понашања, као и да су доследни у примени правила и последица за 

њихово кршење (46% у потпуности и 46% у већој мери).   

 

 Сагледавање дечије перспективе о правилима у предшколској установи показало 

нам је да је предшколска установа као институција у великој мери хијерархијски 

устројена са традиционалном поделом улога и одговорности деце и одраслих. Иако у 

групама постоје правила понашања, деца их често не доживљавају као узајамно 

договорена, већ одређена искључиво од стране васпитача. Правила се често спроводе на 

репресиван начин, поступцима принуде које деца доживљавају као кажњавање. На овај 

начин се деци не пружа прилика да уче из искуства и преузму одговорност за сопствено 

понашање.  Васпитачи не користе у довољној мери последице које су у логичкој вези са 

неадекватним понашањем детета, већ су последице често произвољне (једнаке у 

различитим ситуацијама) и у функцији су подупирања ауторитета одраслог и 

обезбеђивања послушности детета. Демократски модел праксе, који је у полазишту 

концепције Основа програма, прописује да васпитна пракса треба да буде заснована на 

уважавању једнакости и различитости, да је подржавајућа и респонзивна, а не 

репресивна, што подразумева критичко преиспитивање питања моћи у односу одраслог 

и детета, контроле и праведности. Када одрасли у већој мери управља понашањем деце, 

деца не развијају могућност самоконтроле. Поређење перспективе деце и васпитача о 

правилима у вртићу, начинима њиховог доношења и спровођења показало је да постоје 

значајне разлике у гледишту васпитача и деце, и да постоји потреба да се ове разлике 

превазилазе кроз дијалог одраслих и деце и грађење партнерских односа.  

 Деца су показала да разумеју да правила имају улогу да их штите и подучавају, а 

одговорност одраслих је да им то омогуће имајући поверење у капацитете детета: 

„Између одраслог и детета постоји асиметричност, како у знању, компетенцијама, 

искуству, тако и у моћи... Васпитач има одговорност за стављање своје моћи у функцију 

ојачавања детета и његових капацитета“ (Основе програма предшколског образовања и 

васпитања „Године узлета).  

 

Резултати истраживања перспективе родитеља о квалитету сарадње предшколске 

установе са породицом 

Истраживањем су обухваћени родитељи деце из свих узрасних група и објеката 

предшколске установе. Обрађени су подаци из 584 анонимна Гугл упитника које су 

попунили родитељи.  

Објекат Број васпитних група Број учесника 

Сунце 21 184 

Невен 6 42 

Маслачак 6 95 

Бамби 2 19 

Ђурђевак 2 29 
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Цврчак 1 16 

Пчелица 3 30 

Сунцокрет 3 26 

Бубамара 2 10 

ОШ „Петар Кочић“ 4 49 

ОШ „Душан Јерковић“ 4 33 

ОШ „Јован Поповић“ 2 17 

ОШ „Браћа Груловић“ 2 25 

ОШ „22. јул“ 1 9 

Укупно 59 584 

 

 У обради нису раздвојени резултати који су добијени за поједине објекте, али је 

вршена обрада засебно за објекте и припремне групе при основним школама јер су 

припремне групе при школама радиле у посебним условима који су ограничавали улазак 

родитеља у простор школе у току целе радне године, што је директно утицало на 

остваривање сарадње са родитељима.  

Приликом испитивања родитеља тражили смо одговоре на следећа питања: 

- Да ли су и колико родитељи упознати са правилима понашања у предшколској 

установи? 

- Да ли родитељи сматрају да је предшколска установа отворена и да подстиче 

сарадњу са родитељима? 

- Да ли родитељи сматрају да се запослени у предшколској установи према њима 

односе са уважавањем? 

- Како оцењују сарадњу са васпитачима свог детета? 

- Да ли су правовремено и потпуно информисани о дешавањима у предшколској 

установи? 

- Да ли се на нивоу васпитне групе остварују различити начини узајамног 

информисања и сарадње? 

- Да ли родитељи сматрају да су запослени у предшколској установи приступачни 

и доступни сваком детету и родитељу? 

- Да ли особље ПУ показује да поштује приватност детета и породице и пружа 

родитељима прилику за поверљив разговор? 

- Да ли родитељи сматрају да се у предшколској установи уважава јединственост 

сваког детета и породице? 

- Да ли родитељи сматрају да запослени у ПУ показују заинтересованост за ставове, 

искуство и идеје родитеља? 

- Да ли васпитачи подстичу учешће родитеља у изношењу предлога и идеја за 

организовање простора - физичког окружења намењеног игри и учењу? 

- Да ли родитељи сматрају да васпитачи укључују мишљења и идеје деце и 

родитеља у одлуке које се тичу функционисања васпитне групе? 

- Да ли родитељи сматрају да се у предшколској установи уважава и поштује 

различитост? 

- Да ли родитељи сматрају да установа обезбеђује стручну подршку породици са 

циљем унапређивања родитељских компетенција? 

- Како родитељи оцењују квалитет сарадње ПУ са породицом од почетка пандемије 

– исти као раније, лошији или бољи него раније? 

- На који начин, по мишљењу родитеља, предшколска установа може да унапреди 

сарадњу са породицом?  
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 У упитнику су родитељи имали задатак да одреде степен слагања са задатим 

тврдњама на четворостепеној скали, са понуђеним одговорима: „није тачно/присутно“, 

„у мањој мери тачно/присутно“,  „у већој мери тачно/присутно“, „тачно/присутно у 

потпуности“. Родитељима је такође понуђена опција „Не могу да проценим“ за свако 

питање. 

 Обрада резултата упитника за родитеље је показала да су родитељи у потпуности, 

или у већој мери упознати са правилима у предшколској установи (преко 90%), што важи 

и за објекте и за школе. Велика већина родитеља (око 95%) сматра да предшколска 

установа подстиче и да је отворена за сарадњу са родитељима. Такође, 94% родитеља 

деце из припремних предшколских група у школама и 96% родитеља деце из васпитних 

група у објектима сматра да се запослени у установи према њима као родитељима односе 

са уважавањем. Родитељи деце из објеката и припремних група при основним школама 

подједнако добро оцењују сарадњу са васпитачима детета – преко 95% родитеља каже да 

има добру сарадњу са васпитачима. Родитељи такође сматрају да су информације о раду 

и дешавањима у предшколској установи правовремене и потпуне (69 – 73% родитеља се 

слаже са овим употпуности, а 20 – 24% у већој мери). Око 93% родитеља су у потпуности 

или већој мери сагласни са тврдњом да се на нивоу васпитне групе остварују различити 

облици међусобног информисања и сарадње.  

 Родитељи деце која похађају припремни предшколски програм у прострима 

основних школа ниже оцењују степен укључености родитеља у рад васпитне групе у 

односу на родитеље деце која похађају васпитне групе при објектима предшколске 

установе, што је и очекивано с обзиром на чињеницу да је родитељима било онемогућено 

да бораве у простору школе. Ипак, 87% родитеља деце у школама се у потпуности или 

већој мери слаже са тим да се на нивоу васпитне групе остварују разноврсни начини 

укључивања родитеља, док 9% родитеља сматра да је укључивање родитеља у рад групе 

у мањој мери присутно.  

 Велика већина испитаних родитеља (око 95%) сматра да су запослени у 

предшколској установи приступачни и доступни сваком детету и родитељу, што важи 

како за објекте, тако и за школе. Родитељи такође сматрају да особље ПУ показује да 

поштује приватност детета и породице и пружа родитељима прилику за поверљив 

разговор – око 90% родитеља је сагласно са тврдњом у потпуности или у већој мери, док 

је око 5% у мањој мери сагласно/није сагласно, а 5% родитеља бира опцију „не могу да 

проценим“, што вероватно указује на то да нису били у ситуацији или имали потребу да 

воде поверљив разговор са неким од особља ПУ. Око 90% испитаних родитеља мисли да 

се у предшколској установи уважава јединственост сваког детета и породице, 4% мисли 

да је ово у мањој мери присутно, а 6% не може да процени. Такође, око 90% испитаних 

родитеља сматра да зпослени у ПУ показују заинтересованост за ставове, искуство и 

идеје родитеља, 6% нема јасно мишљење, а 4-6% сматра да ово није присутно.  

 По питању учешћа родитеља у уређењу физичке средине за учење и игру деце, 

приметна је разлика између одговора родитеља деце која похађају припремни 

предшколски програм при основним школама и родитеља деце која похађају васпитне 

групе у објектима ПУ, при чему прва група родитеља извештава о нешто мањем степену 

учешћа (83% родитеља из школа и 87% родитеља из објеката су потпуно или делимично 

сагласни са тврдњом да васпитачи подстичу учешће родитеља у уређењу физичке 

средине за игру и учење деце).  

 Око 60% родитеља из обе групе (школе и објекти) сматра да је у потпуности тачно 

да васпитачи укључују мишљења и идеје деце и родитеља у одлуке које се тичу 

функционисања васпитне групе, око 20% да је ово присутно у већој мери, 6-7% да је 

присутно у мањој мери, 1-2% да није присутно, док 6-7% нема јасно мишљење о овом 

питању, што указује на потребу и могућност унапређивања рада предшколске установе 
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у правцу веће демократичности и партиципације различитих интересних група у 

одлучивању. 84% родитеља деце из припремних предшколских група и 90% родитеља 

деце из васпитних група при објектима се у већој мери или у потпуности слажу са 

тврдњом да се у предшколској установи уважава и поштује различитост, што је још једно 

питање по коме се одговори ове две групе родитеља делимично разликују. Такође, 

родитељи деце која похађају припремне предшколске групе при основним школама су у 

већој мери несигурни у процени по овом питању (чак 13% бира одговор „не могу да 

проценим, наспрам 8% родитеља деце млађег узраста), што све указује на потребу да ПУ 

јасније промовише своје вредности како би оне биле видљиве родитељима.  

 Око 80% испитаних родитеља деле мишљење да установа обезбеђује стручну 

подршку породици са циљем унапређивања родитељских компетенција, 6-7% родитеља 

мисли да ово ноје присутно, или је присутно у мањој мери, док велики број родитеља 

(16-17%) нема јасно мишљење. Доступност и видиљивост стручне подршке родитељима 

од стране запослених у предшколској установи је још једна област сарадње са породицом 

коју треба унапредити у наредном периоду.  

 У истраживању нас је занимало и то да ли је и на који начин пандемија утицала 

на квалитет сарадње са породицом, односно на перцепепцију родитеља о квалитету 

сарадње и задовољство сарадњом. Половина родитеља који су учествовали у анкети 

сматра да се квалитет сарадње ПУ са породицом од почетка пандемије није променио 

(52-53% родитеља). Само 5% родитеља деце која похађају васпитне групе у објектима 

предшколске установе и 11% деце која похађају припремне групе при основним школама 

мисле да је квалитет сарадње од почетка пандемије лошији него раније, док 28% 

родитеља деце која похађају васпитне групе у објектима ПУ и 21% родитеља деце која 

похађају припремни предшколски програмам у просторима основних школа мисле да је 

квалитет сарадње бољи него раније. Сарадњу позитивније оцењују родитељи чија деца 

похађају васпитне групе при објектима ПУ, што је и било очекивано. Међутим, 

изненађује да је и у другој групи више родитеља који сматрају да је сарадња боља него 

пре почетка пандемије, од оних који мисле да је лошија. С обзиром на то да се 

комуникација и сарадња са родитељима, нарочито са онима чија деца похађају 

припремне групе при школама, у овој радној години одвијала претежно путем 

дигиталних канала комуникације (најчешће Вибер групе) можемо закључити да је већина 

родитеља задовољна овим видом сарадње и да га треба задржати и убудуће, без обзира 

на околности.  

 Предлози родитеља за унапређење рада предшколске установе у домену сарадње 

са породицом били су бројни и разноврсни, али се они најчешћи могу сврстати у 

неколико категорија: 

- Више индивидуалних разговора, директне комуникације са васпитачем и 

повратних информација о понашању и напретку детета; 

- Чешћи родитељски састанци; 

- Организовање радионица и дружења деце и родитеља. 

 Може се закључити да су родитељи претежно задовољни сарадњом са 

предшколском установом и позитивно је оцењују, али да и даље постоји изражена 

потреба родитеља за непосредним контактом са васпитачем, разговором и добијањем 

повратне информације о понашању и напретку детета током боравка у групи. Такође, 

окупљања целе групе на родитељским састанцима, радионицама и дружењима деце, 

родитеља и васпитача су нешто што је изостало у условима пандемије и што је потребно 

надокнадити у наредном периоду како би понуда сарадње била богатија, разноврснија и 

квалитетнија.   
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VIII 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 2020/2021 години у Установи су били ангажовани следећи приправници: 

 

р. бр. Име и презиме 

приправника 

Име и презиме васпитача-

ментора 

Распоред рада 

1. 

 

Луковић Слађана                Наташа Б Огњановић Сунце,23.09.2019.   23.09. 2020. 

2. Брадић Тамара Вивод Ана 

 

Сунце,28.10.2019.- 28.10.2020. 

3. Ковачевић 

Милана 

Башић Голе Олгица Сунце,07.09.2020.-07.09.2021. 

4. Јанковић 

Валентина 

 

Катић Миланка Маслачак,30.10.2020.- 30.10.2021. 

5. Тодоровић Јелена Станковић Ивана Сунце,14.10.2020.-14.10.2021. 

 

6. 

 

Смолић Жељка Добрић Љубица Маслачак,21.09.2020.-21.09.2021. 

7. 

 

Симовић Јована Лукић Ивана 28.09.2020. - одустала 

 

 Комисија за проверу савладаности програма васпитача у радној 2020/21 је имала 

три провере савладаности програма увођење приправника у посао - Баквић 

Јасмина,Луковић Слађана ,Брадић Тамара. Сви приправници-стажисти су у потпуности 

савладали програм и стекли право на полагање лиценце пред комисијом коју образује 

Министар просвете. 

 

IX ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЕДАГОШКО-

ИНСТРУКТИВНОГ РАДА 

 9. 1. Педагошко –инструктивни рад директора и помоћника директора 
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          У реализацији педагошко-инструктивног рада директори су користили 

индивидуални и групни облик саветодавног рада, као и хоризонталну евалуацију. 

Индивидуални облик jе био  најдоминантнији облик указивања педагошко-инструктивне 

помоћи васпитачима који је  примењиван на свим битним етапама извођења васпитно-

образовног рада (избор адекватних метода,  селекцију одређених средстава и 

дидактичких медија; избор и израду дидактичких материјала за индивидуализацију 

васпитно-образовног  рада, средину за учење и игру деце, избор одговарајућих техника 

и инструмената, реализација,  мотивација деце, комуникација и сл.).  

           Инструктивно-педагошки увид су најављивани васпитачима и мед.сестрама-

васпитачима и реализовани по плану (план је услађен  са самовредновањем рада установе 

и Планом стручног усавршавања унутар установе, као и Акционим планом за 

реализацију циљева РП). 

 Повратне информације су  даване на прихватљив начин како би се  изнеле и  

позитивне и негативне стране посматране и анализиране активности, убрзо након 

посећене активности, путем писаног и образложеног извештаја, уз неговање и уважавање 

личног става васпитача.  

           Директори су вршили  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.  

         У радној 2020/21. години  директор Јелена Кресоја је реализовала инструктивно-

педагогшки рад са васпитачима у 9 васпитних група, помоћник директора Наташа Банић 

је имала  такође 9 посета. 

 

9.2. Педагошко-инструктивни рад стучних сарадника 
   

Циљ инструктивно-педагошког рада био је усмерен на саветодавни рад у вези 

развијања пројектног планирања у којем се учење заснива на интегрисаном приступу, 

реализацији пројеката на нивоу група или објеката и на различите начине укључивање 

свих интересних група-деце, родитеља, васпитача у исти .                                                                                           

Теме саветодавних разговора су биле-фазе пројекта,анализа приче о пројекту (шта 

прича треба да садржи,како описати,документовати...),како се документује кроз почетни 

и процесни пано, квалитет физичке средине, укључивање породице, сарадња са локалном 

заједницом и многа друга питања. 

Такође су васпитачима дати предлози на преструктуирању простора (затвореног 

и отвореног) у складу са пројектима који се развијају, водећи рачуна о принципима 

развијања реалног програма и критеријумима за уређење физичког окружења садржаним 

у „Година узлета „ и Правилником о ближим условима за оснивање,почетак рада и 

обављање делатности предшколских установа. 

Саветодавни рад се односио и на вођење прописане документације Књиге рада 

васпитача, портфолио пројекта, портфолио детета, професионални портфолио.                   

Инсистирано је да васпитачи изнесу своја запажања о реализованом пројекту-тешкоћама, 

значајним ситуацијама и искуствима за учеснике и шта радитити другачије у следећем 

пројекту. 

Са васпитачима је грађен однос поверења и уважавања,кроз отворену и двосмерну 

комуникацију, усмеравањем на  размену искуства са колегиницама у вези тешкоћа и 

изазова у раду, на коришћење  стручне литературе и материјала са стручног 

усавршавања.Поред присуства у васпитној групи остварен је контакт са васпитачима 

телефонским путем, путем вибера или мејла. 
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У радној 2020-21 години педагог Јадранка Узелац је реализовала 50 посета 

васпитним групама, а психолог Неда Аврамов Ђилас 30 посета, . 

 

 

 

 

 

 

X 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 2020/2021.години, због неповољне епидемиолошке ситуације са вирусом 

Covid 19, и увођења епидемиолошких мера 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 

2020/2021.години нису могле бити одржане, због неповољне епидемиолошке 

ситуације.То су : Ревија драмског стваралаштва деце предшколских установа Срема , 

Манифестација ''Ал`је леп овај свет'',''Мелодијада'' и др.  

Манифестација ''Дани меда'' ,одржана је у Инђији , у центру града , у организацији 

Удружења пчелара '' Рој '' и Туристичке организације Општине Инђија , 25.09.2020. 

године. Деца и васпитачи из предшколске установе „Бошко Буха“ су  посетили продајну 

изложбу меда и пчелињих производа. 

Седми Луткарски фестивал је одржан 3. и 4. јуна у Врднику , у организацији ДУ 

''Дечија радост''.Циљ Луткарског фестивала је афирмација луткарског стваралаштва и 

коришћење лутака у васпитно-образовном раду. Нашу установу су представила деца из 

припремне предшколске групе из ОШ ''Петар Кочић'' са васпитачицама С. Стефановић , 

М. Вукмировић , С. Марковић и С. Репац , са представом '' Чувај животну средину''. 

Предшколска установа „Бошко Буха“ је учествовала на манифестацији Мали сајам 

спорта, који је одржан у центру града, 21.05.2021.године , а у организацији Спортског 

савеза Србије и Савеза спортова општине Инђија , уз подршку Министарства омладине 

и спорта. 

Догађај је, својим присуством, увеличао олимпијски шампион и председник 

Спортског савеза Србије Давор Штефанек, а циљ је да се промовише спортска понуда 

општине и на тај начин привуче што више деце да се баве спортом. 

У центру града су представљени различити спотрови и освојени трофеји, а предшколци 

су имали прилику да питају, разгледају па и да се опробају у појединим спортовима. 

Током радне 2020/2021. године у нашој установи су се обележавали значајни национални 

и међународни датуми чији је циљ скретање пажње јавности на одређене друштвене 

феномене или проблеме како би се покренула позитивна промена у друштву и развијала 

свест деце о променама и очувању животних вредности. 

 

Обележили смо следеће значајне датуме : 

 
НАЗИВ УЧЕСНИК ДАТУМ 

 

Светски дан чистих руку Деца из објекта ''Сунце'' , Инђија 16.10.2020. 
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Светски дан хлеба Деца из објекта ''Невен'' и ''Сунце'' , Инђија 16.10.2020. 

Светски дан јабука Деца из објекта ''Сунце'' , Инђија 22.10.2020. 

Светски дан детета Деца из свих објеката предшколске установе 20.11.2020. 

11. ноћ истраживача Деца из објекта ''Сунце'' , Инђија 27.- 28.11.2020. 

Светосавски дан Деца из свих објеката предшколске установе 27.01.2021. 

Међународни дан жена Деца из свих објеката предшколске установе 08.03.2021. 

Еколошки дан посвећен 

садњи цвећа''Засадите 

цвет'' 

Деца из објекта ''Невен'' , Инђија 12.03.2021. 

Светски дан рециклаже Деца из припремне предшколске групе у 

ОШ''Ј.Поповић'' 

18.03.2021. 

Светски дан шале Деца из свих објеката предшколске установе 01.04.2021. 

Дан планете земље  Деца из објекта ''Маслачак'' , Бешка и припремних 

предшколских група из Инђије 

22.04.2021. 

Дан породице Деца из свих објеката предшколске установе 15.05.2021. 

 

 

Стручне конференције и скупови 

 

XXIII Стручни сусрети медицинских сестара ПУ Србије  одржани су од 08. до 

11.10.2020. године у Кладову. Наша установа се представила са три стручна рада из 

области неге и васпитно образовног рада. Аутори првог стручног рада су медицинске 

сестре-васпитачи :Гордана Јовић , Весна Мишић и стручни сарадник-логопед  Снежана 

Прелић. Аутори другог стручног рада су медицинске сестре васпитачи Александра 

Баталов , Јасмина Баквић , васпитачица Ивана Калеб Мишковић и стручни сарадник 

логопед Снежана Прелић. Трећи стручни рад је , у складу са искуствима које носимо из 

Ванредног стања , имао тему ''Искуства из онлајн заједнице'' , чији су аутори медицинске 

сестре-васпитачи Гордана Јовић , Весна Мишић , Александра Баталов , васпитачица 

Ивана Калеб Мишковић , превентивна сестра Марија Поповић и стручни сарадници Неда 

Аврамов Ђилас,психолог и Снежана прелић , логопед. 

XXIV Стручни сусрети медицинских сестара ПУ Србије одржани су од 20. до 

23.05.2021. године на Тари. Наша установа се том приликом представила  стручним 

радом из области неге и васпитно образовног рада, са темом ''Подршка дечијем развоју, 

Пројекат-Моје тело'' чији су аутори медицинске сестре васпитачи Александра Боровица 

, Снежана Маловразић, Гордана Јовић и стручни сарадник логопед Снежана Прелић. 

На истом стручном скупу , медицинској сестри васпитачу из наше установе  , 

Гордани Јовић , је додељено признање ''Најбоља медицинска сестра у 2020.години''. 

   Стручна конференција за васпитаче''Вредносне димензије васпитног 

процеса које обезбеђују квалитетно ПВО за сву децу''  организована под 

покровитељством Савеза удружења васпитача Србије, одржана је од 17. до 20.06..2021. 

године у Врњачкој Бањи. Наша установа се представила том приликом стручним радом, 

са темом : ''Неговање вредности у успостављању сарадње са породицом''(аутори: 

вапитачице Ивана Калеб Мишковић, Драгана Миљуш и стручни сарадник-психолог Неда 

Аврамов Ђилас) . 

 Стручна конференција ''Савремено образовање и развој праксе –шта смо 

научили а шта учимо и даље'' , одржана је 26.06.2021. године у Новом Саду. 

Конференција је организована са циљем препознавања и афирмисања промена у пракси 

усмерених на добробит деце и запослених у васпитно образовном раду , а наша установа 

се представила стручним радом ''Правила у групи и вртићу из перспективе деце као оквир 

за грађење односа'' чији је аутор Неда Аврамов Ђилас , стручни сарадник-психолог. 
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XI ИЗВЕШТАЈ О ИЗВОЂЕЊУ ИЗЛЕТА ЗА ПРИПРЕМНЕ 

ПРЕДШКОЛСКЕ ГРУПЕ У РАДНОЈ 2020/2021. ГОДИНИ        

 

             Годишњим програмом рада у 2020/2021. 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 епидемије 

KOVID-19  и  увођења епидемиолошких мера , излет није реализован. 

 

 

XII ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ ИНСПЕКЦИЈСКИМ 

ПРЕГЛЕДИМА И НАДЗОРИМА У УСТАНОВИ, УТВРЂЕНОМ 

СТАЊУ НА ОСНОВУ ЊИХ И  НАЛОЖЕНИМ МЕРАМА 

 

12.1. Просветна инспекција  

        У току радне 2020/2021. године у Предшколској установи „Бошко Буха“ 

Инђија извршен је један контролни и редован инспекцијски надзор, и два ванредна   

надзора  просветне инспекције. 

        Просветни инспектор општине Инђија је дана 01.09.2020.године извршио контролни 

инспекцијски надзор ради утврђивања извршења мера које су наложене установи у 

Записнику о редовном инспекцијском надзору 614-1-89/2019-IV-05 од 16.12.2019. а у 

вези верификације објеката у седишту и издвојеним одељењима установе. Након 

обављеног надзора просветни инспектор је Решењем бр.614-1-100/2020-IV-05 продужио 

рок за исходовање акта о верификацији од надлежног органа на 31.12.2020.године. 

Установа је у Извештају у вези извршења наређене мере од 25.12.2020. обавестила 

просвектног инспектора да је након прибављања доказа о испуњености хигијенско-

техничких услова, сачињеног Елабората о испуњености услова за рад и обављање 

делатности установе, поднела захтев бр.60-530-1/2020-01 од 03.12.2020. за верификацију 

надлежном Покрајинском секретаријату за образовање,управу и националне мањине. 

         Први ванредан  инспекцијски надзор извршен је 08. фебруара 2021. године који је 

покренут по захтеву ПУ"Бошко Буха"Инђија  у вези верификације установе у седишту и 

издвојеним одељењима а  који је  просветном инспектору општине Инђија  уступио на 

надлежност Покрајински секретаријату за образовање,управу и националне мањине-

националне заједнице актом. Након извршеног надзора сачињен је записник број 614-1-

151/2020-IV-05 од 11.фебруара 2021. године у којем је просветни инспектор констатовао 

да ПУ"Бошко Буха" у Инђији испуњава прописане услове у погледу простора,опреме и 

дидактичких средстава,запослених,уписане деце и има обезбеђене хигијенско-техничке 

услове(санитарне и противпожарнр) у складу са прописима којима се уређије ова 

област,за обављање делатности у седишту установе и издвојеним одељењима Установе. 
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          Други  ванредан инспекцијски надзор извршен је 20. априла 2021. године  у вези  

представке родитеља В.М. поднете МПНТР Републике Србије у којој се захтева 

утврђивање  правилности бодовања при упису  детета В.С. у установу,коју је  просветном 

инспектору општине Инђија  уступио на надлежност Покрајински секретаријату за 

образовање,управу и националне мањине-националне заједнице актом. Након извршеног 

надзора просветни инспектор је у записнику број 614-1-34/2021-IV-05 од 21.04.2021. 

године констатовао  да установа није поступила супротно законским и осталим важећим 

прописима али и актима ПУ"Бошко Буха"у Инђији. 

        Редован инспекцијски надзор од стране општинског просветног инспектора 

извршен је 11. и 12. марта 2021. 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, радни однос и равноправни 

статус запослених,  и примена Закона о заштити становништва од изложености 

дуванском диму. Након извршеног надзора сачињен је записник број 614-1-23/2021-IV-

05 од 16.марта  2021. године у којем је просветни инспектор констатовао да није уочио 

незаконитости у поступању установе осим у случајевима описаним у групи питања, 

бр.6." Упис деце ,формирање група" из контролне листе KL -001-01/02. На основу 

утврђеног чињеничног стања просветни инспектор је наложио  мере да директор усклади 

број деце која се уписују у групе са одредбама Закона о ПВО са решењем о утврђивању 

већег,односно мањег броја деце у ПУ и да се УО установе упозна са горе наведеним 

записником.      

        Управни одбор установе је разматрао све информације о извршеним инспекцијским 

надзорима просветног инспектора. 

    

 12.2.Санитарна инспекција 

    12.2.1. 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  6 инспекцијских  назора у објектима и 2 саветодавне 

посете: 

-30.09.2020.год. у објекту„Невен“Инђија (саветодавна посета)- Записник број:138-53-

00802-3/2020-14 од  30.10.2019. год. / нису наложене мере установи/; 

-13.10.2020.год.  Записник о инспекцијском надзору-ванредан бр.138-53-00398-2/2020-14 

/ Предмет инспекцијског надзора је, по захтеву установе, потврђивање испуњености 

санитарно- хигијенских услова у циљу исходовања решења о верификацији које издаје 

надлежно министарство републике Србије, којим се потврђује испуњеност за рад о 

обављање делатности установе/; 

-10.02.2021. у објекту "Маслачак" у Бешки, „Сунце“ и „Невен“ Инђија (ванредан надзор)- 

Записник број:138-53-00194-3/2021-14 и  138-53-00195-2/2021-14 од  10.02.2021. год. / 

Предмет инспекцијског надзора је увид над прометом меда на мало у кухињама установе 

а након надзора нису наложене мере установи/; 

-23.02 2021.у објекту "Сунце" саветодавна посета и информација о резултатима 

инспекцијске контроле ветеринарске инспекције за произвођаче меда. 

        Поред  извршених инспекцијских надзора, санитарна инспекција је донела три 

решења о забрани рада због излучивања узрочника заразне болести. 

       Управни одбор установе је разматрао све информације о извршеним инспекцијским 

надзорима санитарног инспектора.  
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12.2.2. Обавезни здравствени прегледи запослених   

 

     Завод за јавно здравље Сремска Митровица је у радној 2020/2021. години редовно 

вршио здравствене прегледе запослених у складу са Законом о заштити становништваод 

заразних болести и обављено је укупно 375 редовних прегледа одређених категорија 

запослених и 5 контролних прегледа због клицоноштва. 

 

12.2.3. Здравствена исправност намирница и предмета опште употребе 

 

      Завод за јавно здравље Сремска Митровица а стручна екипа службе хигијене и 

медицинске екологије контролисала здравствену исправност намирница и предмета 

опште употребе и то узорковањем: 

- Намирница – једна, 

- Брисева – два и  

- Готових оброка из предшколских установа, једном месечно. 

Код готових оброка врста испитивања је калоријско-броматолошка. 

      У објектима где се само сервира храна, допремљена из централне кухиње ради се 

анализа намирница и брисева. Периодично се уради и физичко-хемијска анализа 

намирница. 

       Укупно је контролисано 172 узорка и то бриса руку 9, предмета опште употребе 149, 

микробиолошка анализа намирница и физичко-хемијска 7. 

        Калоријско-броматолошких анализа 7 у току радне године.  

 

       12. 3. Надзор над Законом о заштити података о личности 

    

         Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, је у 

складу са одредбама чл. 77-79. Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, 

број 87/2018), извршио инспекцијски надзор над применом овог закона електронским 

путем, достављањем одговарајуће контролне листе надзираном органу ПУ "Бошко Буха" 

Инђија. Садржина инспекцијског надзора је примена Закона о заштити података о 

личности. Установа је попуњавањем контролне листе извршила  самопроверу 

испуњености захтева  и самопроцену ризика те је на основу укупног збира бодова који 

се креће у интервалу од 91 до 100 процењен ризик као незнатан. Контролна листа је  

достављена  назад Поверенику на адресу електронске поште и физичким путем .  

 

 

 

 

Број: 60-433  /2021-01  

   10.09.2021.                             Директор ПУ „Бошко Буха“ Инђија 

        _______________________________ 

                                 Јелена Кресоја  
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