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На основу чл. 119. Став 1 тачка 2) Закона о основама система образовања и 

васпитања (Сл. Гл. РС бр. 88/2017, 27/2018, - др.закон 10/2019, 27/2018, - др. закони и 

6/2020.)¸ члана 25. Статута ПУ ``Чика Јова Змај`` бр.1489 од 23.03.2018. год., са 

изменама и допунама дел. бр. 2407 од 03.06.2019. год., дел. бр. 61 од 08.01.2021. год., 

дел. бр.691 од 19.02.2021. год., дел. бр. 3009 од 24.06.2021. год и 3394 од 14.07.2021. 

год, директор  ПУ ''Чика Јова Змај'' сачинио је: 

 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ ЗА 

РАДНУ   2021/2022. ГОДИНУ 
 

 

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 

На основу Одлуке Скупштине општине Смедеревска Паланка о мрежи објеката, 

васпитних група, броја деце и броја запослених за радну 2021/2022. годину, 

Предшколска установа``Чика Јова Змај`` остварила је своју делатност која обухвата 

васпитање, образовање, негу, превентивно-здравствену и социјалну заштиту, исхрану, 

дневни одмор и рекреацију деце предшколског узраста. 

Полазне основе за израду Годишњег извештаја о реализацији плана рада 

Предшколске установе за 2021/2022. годину: 

 Закона о основама система образовања и васпитања ( Сл.гласник РС, бр 88/2017, 

27/2018,-др. закон 10/2019, 27/2018-др закон и 6/2020) 

 Закона о предшколском васпитању и образовању ( Сл. Гласник РС бр 18/2010, 

101/2017, 113/2017-др.закон, 95/2018-др.закон и 10/2019) 

 Закона о финансијској подршци породици са децом (Сл.гласник РС, бр.113/2017, 

50/2018, 46/21 одлука УС, 53/21 - одлука УС и 66/2021 ) 

 Правилник о условима за упис, пријем и испис деце у Предшколској установи 

"Чика Јова Змај"; 

 Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке; 

 Правила понашања деце, родитеља и запослених; 

 Развојни план Установе за период  2021/2022. год., 

 Предшколски програм Установе; 

 Резултати евалуације Годишњег плана и програма рада установе за радну 

2020/2021. годину; 

 Резултати самовредновања Установе за 2020/2021. годину; 

 

Седиште установе: 

Адреса: Трг хероја бр. 21, Смедеревска Паланка, 11420 

Телефон: 026/317-194 

Телефон/фах: 026/317-017 

Е-mail:vrticzmaj@gmail.com 

website Установе : www.cikajovazmaj.edu.rs 

 

 

 

 

http://www.cikajovazmaj.edu.rs/
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2. КАПАЦИТЕТИ, ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И 

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У 

УСТАНОВИ  
 

                       2.1. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У УСТАНОВИ 
 

У току радне 2021/2022. Године, рад у градским и сеоским вртићима  

организован је на следећи начин: 

 

ОБЈЕКАТ РАДНО ВРЕМЕ ОБЈЕКТА 

     „Наша радост“              5,45-16,45ч 

     „Плави чуперак“              5,45-16,45ч 

     „Ташмајдан“              5,45-16,45ч 

     „Петар Пан“              5,45-16,45ч 

     „Лептирић“              5,45-16,45ч 

     „Сунце“              5,45-16,45ч 

     „Колибри“              5,45-16,45ч 

     „Бамби“              5,45-16,45ч 

     „Бубамара“              5,45-16,45ч 

       Церовац                8 – 12ч 

       Придворице               8 – 12ч 

       Влашки до               8 – 12ч 

       Ратари               8 – 12ч 

       Глибовац               8 – 12ч 

       Баничина              10 – 14ч 

 
 

Организационе радне јединице Установе су: 

Заједнички послови: 

• Радно време од 7,00 – 15,00 часова 

Рачуноводствено-финансијски послови: 

• Радно време од 7,00 – 15,00 часова 

Васпитно – образовни послови: 

• Радно време 5,45 – 16,45 часова 

Комерцијално технички послови: 

• Радно време од 7,00 – 15,00 часова,   

Другачије радно времеодноси се на: 

• Ложаче -  радно време у летњем периоду од 6,00 – 14,00 часова иу  зимском  

периоду од 03,00 – 11,00 часова, постоји могућност  да  директор  у зависности 

од   спољне температуре и врсте огрева одреди другачије радно време . 

• Возаче -  радно време од 5,30 – 14,30 часова 

• Чуваре  - радно време 24ч ( у три смене) 

• Пекаре - радно време од 22,00 – 06,00 часова 

• Куваре - радно време од 06,00 – 14,00 часова, са могућношћу да директор 

повремено одреди другачије радно време 
 

Радом организационе радне јединице односно издвојеног одељења руководила 

су лица које је именовао директор Установе. 
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Кадровска структура у Установи одговара плану остваривања васпитно-

образовне делатности у радној  2021/2022. год. 
 

2.2. СТРУКТУРА РАДА ВАСПИТАЧА, МЕД. СЕСТАРА, 

СТРУЧНИХ САРАДНИКА И САРАДНИКА У ОКВИРУ РАДНЕ 

НЕДЕЉЕ 
 

Структура и распоред обавеза васпитача у оквиру радне недеље 

у целодневном боравку 

Педагошка норма (непосредан рад са децом у вртићу) 

Посредан  рад са децом путем :Vibera, Facebook-a, Zoom апликације, 

мобилним телефоном 

 30 сати 

Припрема и планирање  2 сата 
Вођење педагошке документације 1 сат 
Рад у стручним органима 1 сат 
Стручно усавршавање  2 сата 
Сарадња са родитељима 1 сат 
Сарадња са локалном заједницом 1 сат 
Културне и јавне делатности 1 сат 
Праћење и документовање развоја и напредовања детета  

(и или израда ИОП-а) 
1 сат 

УКУПНО СЕДМИЧНО                                                                                            40 часова   
 

Структура и распоред обавеза васпитачау оквиру радне недеље 

васпитача за припремни предшколски програм 4h 

Педагошка норма (непосредан рад са децом у вртићу) 

Посредан  рад са децом путем :Vibera, Facebook-a, Zoom апликације, 

мобилним телефоном 

20 сати 

Припрема и планирање 3 сата 

Вођење педагошке документације   2,5 сата 
Рад у стручним органима 3 сата 
Стручно усавршавање 2 сата 
Сарадња са родитељима   2,5 сата 
Сарадња са локалном заједницом 2 сата 
Културне и јавне делатности 3 сата 
Праћење и докумен.  развоја и напредовања детета (и, или израдаИОП-а) 2 сата 

УКУПНО СЕДМИЧНО                                                                                              40 часова   
 

Структура и распоред обавеза медицинских сестара у оквиру радне недеље у целодневном 

боравку 

Педагошка норма (непосредан рад са децом у вртићу) 

Посредан  рад са децом путем :Vibera, Facebook-a, Zoom апликације, 

мобилним телефоном 

30 сати 

Припрема и планирање 2 сата 
Вођење педагошке документације 1 сата 
Рад у стручним органима 1 сата 
Стручно усавршавање 1 сата 
Сарадња са родитељима 2 сата 
Сарадња са локалном заједницом 1 сата 
Културне и јавне делатности 1 сата 
Праћење и докумен.  развоја и напредовања детета (и, или израда ИОП-а) 1 сата 

УКУПНО СЕДМИЧНО                                                                                             40 часова   
 

Структура и распоред обавеза дефектолога у оквиру радне недеље 

Реализација ВОР-а, непосредан рад са децом 
Реализација ВОР-а, непосредан рад са децом             30 часова 
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Припрема за реализацију ВОР-а    0,30 часова 
Евиденција о реализацији ВОР-а    0,30 часова 
Учешће у заједничком уређењу простора у вртићу   1,30 часова 
Програмирање и планирање ВОР-а за васпитну групу    0,30 часова 
Сарадња са породицом    2,30 часова 
Сарадња са локалном заједницом, учешће у разним манифестацијама             1 час 
Стручно усавршавање и стручни рад 0,30 часа 
Рад у тимовима на нивоу објекта и установе             1 час 
Посебне обавезе у објекту             2 часа 

УКУПНО СЕДМИЧНО                                                                                             40 часова   

 
Структура и распоред обавеза стручних сарадника  - педагога и психолога у оквиру радне недеље 

Програмирање и планирање ВОР-а   6 часова 
Рад на стварању оптималних услова за психофизички развој деце и ВОР   5 часова 
Организација ВОР-а               3 часа 
Педагошко – инструктивни рад – рад на унапређивању  васпитно-образовне 

праксе 
  7 часова 

Праћење реализације програма неге и ВОР-а    7 часoва 
Сарадња са породицом     6  часова 
Сарадња са локалном заједницом, учешће у разним манифестацијама 2 часа 
Стручно усавршавање                1 час 
Педагошка документација 3 часа 

УКУПНО СЕДМИЧНО                                                                                               40 часова   
 

2.3. БРОЈ ГРУПА – ДЕЦЕ 
 

Планом и програмом рада ове радне године уписали смо 1085 детета у оквиру 

56,5 васпитних група које су смештене у 15 јединица. Такође у оквиру ових 56,5 

васпитних група имамо и 1 развојну групу (4-оро деце) са вишеструким психофизичким 

ометеностима, са којима раде дефектолог и медицинске сестре. У Установи већ 

годинама постоје мешовите групе и то: узраста од 1 - 3 године, затим мешовите од 3 - 

6,5 година, као и тзв. тотално мешовите од 2 - 6,5 година 

У току радне године вршен је упис деце у групама где има места (закаснели упис 

деце припремног предшколског узраста, деце из социјално угрожених категорија или 

испис деце,...) а углавном су то биле млађе јаслене групе, тако да се број уписане деце 

повећао на 1147. 
 

За радну 2021./2022. исказане су потребе за збрињавањем деце на следећи начин: 
 

Узраст Број деце Облици рада Напомена 

До 3 год. 150 Целодневни У седишту општине и у Азањи, Селевцу, 

Кусадку и Голобоку 

Од 3 – 6,5 

год. 

906 Целодневни У седишту општине и у Азањи, Селевцу, 

Кусадку и Голобоку 

Од 5,5-6,5 

год. 

67 Мала школа У седишту општине и у једанаест сеоских 

подручја 
 

Исказане су и потребе уз  велико интересовање родитеља и деце за учење 

енглеског језика (197-оро деце распоређених у 8 група).  Са децом је радио васпитач 

стручно оспособљен за активности на енглеском језику.  

Упис деце реализован је током уписног рока, у складу са критеријумима који су 

дефинисану у договору са оснивачима кроз Правилник о критеријумима за упис деце у 

установе које обављају делатност предшколског образовања и васпитања деце. 
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2.4. ОБЛИЦИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 
 

          Васпитно – образовни рад са децом од 3 године до поласка у школу реализовали 

су васпитачи, а са децом од 1 до 3 године медицинске сестре – васпитачи. 

Све укупно: облици рада, број група и број деце 

РБ Облици рада Број група Број деце 

1. Целодневни од 1 – 3 13 150 

2. Целодневни од 2 – 6,5 37 906 

3. Прип. пред. програм 4 сата 7 67 

4. Програм“ Енглески језик“ 19 380 

5. Програм“Снажни од почетка,дајмо 

им крила“ 

1 45 

6. Програм“Инклузивно предшколско 

васпитање и образовање-сви у вртић, 

вртић за све“ 

3 60 

7. 

 

Програм“Школица глуме“ 37 891 

 

Целодневни, полудневни 
 

 

      

Објекат 

Припремни 

предшколски  

програм 

Целодневни    

  1-3 

Целодневни    

2-6,5 

 

Укупно 

 

 

Радно 

време 

објект

а Целоднев

и     

боравак 

  4 сата 

 Бр.    

 гр. 

 Бр.   

 деце 

 Бр.    

 гр. 
Бр. 

дец 
 Бр.  

група 
Бр. 

деце 
Бр.   

група 
Бр. 

деце 

Бр.   

група 
  

Бр. 

  

дец

е 

 

 

„Петар Пан“ 3 64  19 2 25 6 127 11 235 5,45-

16,45 

„Лептирић“ 1 31 / / 1,5 22 3 72 5,5 125 5,45-

16,45 

Нашарадост 1 23 / / 2,5 27 3 75 6,5 125 5,45-

16,45 

„Плави 

чуперак“            

1 25 / / 2 26 4 98 7 149 5,45-

16,45 

„Ташмајдан 2 36  11 2 23 3 80 7 150 5,45-

16,45 

„Бубамара“ / / 1 14 1 9 2 55 4 78 5,45-

16,45 

„Бамби“ 1 16  13 1 7 2 39 4 75 5,45-

16,45 

„Сунце“ 1 13  13 1 11 2,5 54 4,5 91 5,45-

16,45 

„Колибри“ / / / 8 / / 1 11 1 19 5,45-

16,45 

Церовац / / 1 10 / / / / 1 10 8 – 12 

Придворице     / / 1 8 / / / / 1 8 8 – 12 

Влашки до / / 1 12 / / / / 1 12 8 – 12 

Башин  / / / / / / / / / / 8 – 12 

Ратари / /  13 / / 1 10 1 23 8 – 12 
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Глибовац / / 1 12 / / / / 1 12 8 – 12 

Баничина / / 1 11 / / / / 1 11 10-14 

УКУПНО  10 208 6 144 13 150 27,5 621 56,5 112

3 

 

 
 *Tмш – тотално мешовита група – узраст 2 – 6,5 године 

 *Мш – мешовита група – узраст 3 – 6,5 година 

 *Радно време објекта у Баничини прилагођено је реду вожње аутобуског   превозника „Ласта“ 
 

Повремени, специјализовани и посебни програми 
 

Облици рада 

 Програм 

„Енглески језик“ 

Програм „Снажни 

од почетка-дајмо им 

крила“ 

Програм 

„Инклузивно 

предшколско 

васпитање и 

образовање – сви у 

вртић, вртић за све“ 

Програм 

„Школица 

глуме“ 

 Број 

група 

Број деце Број 

група  

Број деце Број 

група  

Број деце Број 

група 

Број 

деце 

 19 380      1 60         3      45        37 891 

Об

јек

ат 

Сви градски и 

сеоски вртићи 

Програм се реализује 

онлине путем вибер 

група 

Вртићи : 

“Петар Пан“, 

“Плави чуперак“,  

вртић у Церовцу 

Сви градски и 

сеоски вртићи 

 

             У установи се реализују и специјализовани програми који су део свакодневног 

процеса рада. Имају за циљ богаћење садржаја васпитно образовног рада са децом и 

доприносе остваривању подршке развоја детета и породице. Током радне 2019/20. год. 

програм учења енглеског језика реализовао се у припремним групама и малим школама  

у свим градским вртићима.  
 

Програми од општег интереса 

РБ ОБЈЕКАТ 
Деца са сметња-

ма у развоју 

Деца на дужем 

бол. лечењу 

Деца без 

родитеља 

Треће дете и 

свако 

наредно дете 

1. “Петар Пан” 5 / / 176 

 

 

2.5. КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 
 

Р. 

Бр НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА ПОТРЕБНА СТРУЧНА СПРЕМА 

ПОТРЕБНО 

РАДНО 

ИСКУСТВО 

БРОЈ  

ИЗВРШИЛА

ЦА 

РУКОВОДЕЋА РАДНА МЕСТА 
 

1. ДИРЕКТОР 

УСТАНОВЕ 
VII степен 

По закону – Лиценца 
10 година 

1 

 

2. 
ПОМОЋНИК  

ДИРЕКТОРА   

(за Васпитно образовни рад) 

VII степен Педагошки смер - 

Лиценца 
3 године / 

ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ ПОСЛОВИ 

ПП СЛУЖБА 
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3. СТРУЧНИ САРАДНИК – 

ПЕДАГОГ 
VII степен 

Педагошки смер, Лиценца 

1 година 

 
1 

 

4. 
СТРУЧНИ САРАДНИК –

ПСИХОЛОГ 
VII степен 

Психол. Смер, Лиценца 
1 година 

1 

 

5. 
СТРУЧНИ САРАДНИК – 

ПЕДАГОГ ЗА ЛИКОВНО / 

МУЗИЧКО / ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 

VII степен 

Одговарајућег образовања 

Лиценца 

1 година 

 
/ 

ВАСПИТНО  ОСОБЉЕ 
 

6. ДЕФЕКТОЛОГ – 

ВАСПИТАЧ 

 

VII степен 

Дефектолошки смер 

Лиценца - Посебни услови у развојној 

групи 

1 година 1 

 

7. 
ВАСПИТАЧ 

РУКОВОДИЛАЦ 

ОБЈЕКТА – ВРТИЋА 

VI или VII степен 

Васпитач, Лиценца 

1 година 

 
9 

 

8. ВАСПИТАЧ 
VI или VII степен 

Васпитач, Лиценца 
1 година 

76 

 

9. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА  

– ВАСПИТАЧ 

IV степен 

Мед.сестра –васпитачког смера или 

педијатријског смера,  Лиценца 

1 година 36 

 

10. МЕДИЦИНСКИ 

ТЕХНИЧАР – 

НЕГОВАТЕЉ 

IV степен 

Здравственог  смера, рад са децом са 

сметњама  у развоју и инвалидитетом 

Стручни испит 

1 година / 

 

11.  ОРГАНИЗАТОР 

ПРОМОТИВНИХ 

АКТИВНОСТИ 

VI  степен 

Знање рада на рачунару 

знање страног језика;  

1 година 

1 

 

 

 
 

12. БИБЛИОТЕКАР 
VII степен  

Филолошки факултет 
1 година 1 

ПРЕВЕНТИВНА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

13. 
САРАДНИК – МЕД. 

СЕСТРА ЗА ПРЕВ. 

ЗДРАВ. ЗАШТИТУ И 

НЕГУ -РУКОВОДИЛАЦ 

IV степен, 

Медицинског општег смера,  Лиценца  
 

1 година 
1 

 

14. 
САРАДНИК – МЕД. 

СЕСТРА ЗА ПРЕВ. 

ЗДРАВСТВ. ЗАШТИТУ И 

НЕГУ 

IV степен 

Медицинског општег смера 

Лиценца 

1 година 
5 

 

15. 
САРАДНИК ЗА ИСХРАНУ 

НУТРИЦИОНИСТА  

VI степен 

Нутрициониста 
1 година 

1 

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ ПОДРШКЕ 

16. 
СЕРВИРКА 

(основна  делатност) 

Средње образовање III или  IV степен  

Изузетно – основно образовање са 

радним искуством 
1 година 8,5 

17. 
СПРЕМАЧИЦА 

(основна  делатност) 
Основно образовање 1 година 22,5 

18. 
ТЕХНИЧАР 

ОДРЖАВАЊА ОДЕЋЕ 
Основно образовање 1 година 0,5 

19. КРОЈАЧ 
Средње образовање III или  IV степен  

Изузетно – основно образовање са 

радним искуством 
1 година 0,5 

ПРАВНИ, КАДРОВСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ 
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20. 
СЕКРЕТАР УСТАНОВЕ 

 
VII степен - Правни смер 

Лиценца 
3 године 

1 

21. 

РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНЕ, 

КАДРОВСКЕ И  

АДМИНИСТР. ПОСЛОВЕ 

IV степен правног, екон. или било ког 

др. смера 

Знање рада на рачунару 

1 година 2 

22. 

АРХИВИСТ НА 

ПОСЛОВИМА 

ЗАШТИТЕ АРХИВСКЕ 

ГРАЂЕ И РЕГИСТРАТ. 

МАТЕРИЈ. ВАН 

АРХИВА 

VII степен 

Економски, правни или други  смер 

Знање рада на рачунару 

 

1 година 1 

ФИНАНСИЈСКИ И РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ 

23. 

РУКОВОДИЛАЦ 

ФИНАНСИЈСКО  -

РАЧУНОВО. ПОСЛОВА 

VII степен е 

Економски  смер 

Знање рада на рачунару 

5 година 1 

24. 

ДИПЛОМИРАНИ 

ЕКОНОМИСТА ЗА 

ФИНАН. -РАЧУН. ПОСЛ.  

VII степен 

Економски  смер 

Знање рада на рачунару 

1 година  1 

25. 

САМОСТАЛНИ 

ФИНАНСИ.  – РАЧУНОВ. 

САРАДНИК 

VI степен, економског  смера 

Знање рада на рачунару 

 

3 године 1 

26. 

РЕФЕРЕНТ ЗА 

ФИНАНСИЈСКО  – 

РАЧУНОВ. ПОСЛОВЕ  

IV степен,  економског  смера 

Знање рада на рачунару  
1 година 1 

27. БЛАГАЈНИК 
IV степен, економског  смера 

Знање рада на рачунару  
1 година 1 

28. КОНТИСТА 
IV степен, економског  смера 

Знање рада на рачунару  
1 година 1 

29. ЛИКВИДАТОР 
IV степен,  економског  смера 

Знање рада на рачунару  
1 година 1 

ПОСЛОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ И КОМЕРЦИЈАЛЕ 

30. 
РЕФЕРЕНТ ЗА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 
VI степен образовањa 

Знање рада на рачунару 
1 година 

1 

31. 
СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 

VI степен образовањa, економски смер 

Знање рада на рачунару 
3 године 

1 

32. 

КОМЕРЦИЈАЛИСТА 

( и административни 

службеник  у  јавним 

набавкама) 

VI степен образовањa, економски 

смер 

Знање рада на рачунару 

1 година 1 

ПОСЛОВИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ 

33. 

СЛУЖБЕНИК ЗА 

ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ, 

ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДН. 

VII степен 

У било ком заним.  стручни испит из  

области рада, у складу са законом   

Знање рада на рачунар 

1 година 1 

34. ВАТРОГАСАЦ 
Средње образовање III или  IV степен 

лиценца за вршење основних послова сл. 

обезбеђења - без оружја 
1 година 1 

ПОСЛОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА 

35. 

ДОМАР / МАЈСТОР 

ОДРЖАВ. ( ЛОЖАЧ, 

ЕЛЕКТРИЧАР,СТОЛАР, 

ВОДОИНСТАЛАТЕР) 

Средње образовање,  III или IV степ.  

За ложаче положен стручни испит за рад 

са судовима под притиском 
1 година 

3 

 

ПОСЛОВИ ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКЕ 

36. 
ВОЗАЧ  

• Б  категорије 

Средње образ. III или IVстеп. 

Возачка дозвола одговарајуће 

1 година 
2 +1 = 3 
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категорије  

ПОСЛОВИ ОСНОВНЕ И УСЛУЖНЕ  ДЕЛАТНОСТИ (кухиња и пекара) 

37. 
РЕФЕРЕНТ ЗА СМЕШТАЈ 

И ИСХРАНУ 
Средње образ.  IV степен, економског, 

правног или медицинског смера 
10 годинa 1 

37. 
НУТРИЦИОНИСТА - 

ДИЈЕТЕТИЧАР 
VI степен 

Нутрициониста 
1 година 1 

39. ГЛАВНИ  КУВАР 
IV степен образовањa, 

Куварски смер 
1 година 5 

40. КУВАР  
IV степен образовањa, 

Куварски смер 
1 година 1 

41

. 
ПОСЛАСТИЧАР 

 VI степен 

Посластичарски смера 
1 година 1 

42

. 
ГЛАВНИ ПЕКАР 

 
III или  IV степен 

Пекарски смер 
1 година 

4 

43

. 
ПЕКАР 

III или  IV степен 

Пекарски смер 
1 година 

3 

44

. 
МАГАЦИОНЕР / 

ЕКОНОМ 
Средње образовање,  

III или IV степен 
1 година 

2 

45

. 
СЕРВИРКА 

(проширена делатност) 

Средње образовање III или  IV степен  

Изузетно – осн. образ са радним 

искуством 
1 година 2 

46

. 
СПРЕМАЧИЦА 

(проширена делатност) 
Основно образовање 1 година 

2 
Кухиња = 1 

Пекара = 1 

 

3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ВАСПИТНО – 

ОБРАЗОВНОГ РАДА 
 

Планирање, реализација и евалуација програма неге и васпитно-образовног рада 

одвијали су се у складу са Предшколским програмом и Годишњим планом рада 

установе. 

На наредним страницама следе извештаји реализације неге и васпитно-

образовног рада са децом узраста до 3 године, потом, реализација васпитно-образовног 

рада са децом узраста од 3 до 5,5 година, реализације васпитно-образовног програма са 

децом узраста од 5,5 до 7 година и реализације васпитно-образовног програма са децом 

у развојној групи. 

Такође, у оквиру трећег поглавља биће приказан извештај о раду и реализацији 

посебних програма. 
 

3.1. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НЕГЕ И ВАСПИТНО 

ОБРАЗОВНОГ РАДА СА ДЕЦОМ УЗРАСТА ДО 3 ГОДИНЕ 
 

Реализација васпитно-образовног рада, одвијала се у складу са Основама 

програма неге и васпитања деце узраста до 3 године, Развојним планом Установе, 

Предшколским програмом Установе, акционим плановима објеката, актуелном 

стручном литературом и сазнањима стеченим кроз семинаре стручног усавршавања. 

Такође, полазиште за реализацију неге и васпитног рада били су степен развоја деце, 

њихове потребе и интересовања.  

Посматрање, праћење дечјег развоја и напредовања евидентирано је у Књигама 

неге и васпитно-образовног рада, у оквиру недељних запажања и Тромесечне анализе 

неге и васпитно-образовног рада. Евиденција у Књигама неге и васпитно-образовног 

рада се водила благовремено и у складу са Упутством.  
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Кроз активности медицинских сестара - васпитача и стручних сарадника 

посебна пажња посвећена је осмишљавању и креирању свих расположивих простора 

вртића који омогућавају учење и игру, усвајање хигијенских навика, задовољавање 

дечијих потреба за сном, исхраном и боравком на сважем ваздуху, чиме се 

доприносило општем развоју детета. .  

Кроз индивидуалне разговоре са родитељима, медицинске сестре васпитачи 

добијале су битне информације о детету (навике, ритам дневних активности код 

куће...), а уједно су и родитеље упознавали са процесом и планом адаптације. Током 

периода адаптације, у појединим васпитним групама, родитељи су присуствовали 

дневним активностима, и на тај начин допринели унапређењу процеса адаптације. 

 

3.2. ИЗВЕШТАЈО РЕАЛИЗАЦИЈИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ 

РАДА СА ДЕЦОМ УЗРАСТА ОД 3 ДО 5,5 ГОДИНА 
 

Васпитно образовни рад са децом узраста од 3 до 5,5 година планирао се и 

реализовао ослањајући се на Опште основе предшколског васпитања и образовања , 

Развојни план и Предшколски програм Установе. Професионалност васпитача, сазнања 

из стручне литературе, стручно усавршавање и конкретни услови у којима су деца 

боравила имплиментирани су у планирање, програмирање и евалуацију васпитно-

образовног рада предшколске установе.  

Поред родитељских састанака, индивидуалних разговора и отворених врата, 

родитељи су имали и друге прилике да стекну увид у непосредни рад васпитача са 

децом. Осим путем огласних табли, портфолија, радионица, паноа (информативни, са 

дечјим радовима, интерактивни...), дечјих радова и фотографија, имали су могућност да 

се упознају са резултатима рада васпитача кроз различите манифестације у којима су 

учествовала њихова деца.  

Колико су могућности дозвољавале, у васпитним групама планирале су се 

различите врсте активности за поједину децу и групе деце. Када год су временске 

прилике биле погодне деца су боравила у дворишту и организовале су се активности на 

отвореном.  

Што се тиче стварања прилика за интеракцију вртићке деце, оне се огледају у 

заједничком обележавању празника, припремама манифестација на нивоу Установе, 

маскенбалима, као и кроз заједничке активности приликом боравка у дворишту. У 

наредном периоду потребно је остварити сарадњу на нивоу свих васпитних група у 

комбинованим објектима кроз заједничко планирање и реализацију планираних 

активности.  
 

3.3. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ 

РАДА СА ДЕЦОМ УЗРАСТА ОД 5,5 ДО 7 ГОДИНА 
 

Током ове радне године Припремни Предшколски Програм је обухватао децу 

рођену у периоду од 01.03.2015. до 01.03.2016. године. Реализован је у групама 

целодневног и четворочасовног боравка у седишту и ван седишта Установе.  

Програм се реализовао у складу са Основама програма предшколског васпитања 

- модел А и модел Б. Предшколским програмом Установе и Развојним планом, а 

ослањао се на најновија сазнања из области педагогије и психологије, искустава у раду 

васпитача стечених током претходних година, као и сазнања са семинара стручног 

усавршавања.  

Редовни задаци у реализацији припремног предшколског програма обухватали 

су: подстицање самосталности и изграђивање радних навика, подстицање радозналости 



 

15 

 

Предшколскa установa „Чика Јова Змај“  Смедеревска Паланка 2021/2022 

и потребе за сазнањем, подршку физичком развоју, јачање социо-емоционалне 

компетенције, као и подршку развоју интелектуалних функција и операција.  

Ови задаци остваривани су кроз различите садржаје из свих области (физичко, 

музичко, ликовно васпитање, развој говора, итд). 

Непосредан  циљ припремања деце за школу био је да се допринесе њиховој 

зрелости за живот и рад какав их очекује у основној школи, тако да је васпитно-

образовни рад великим делом био усмерен и у том правцу.  

Посебна пажња у реализацији припремног предшколског програма посветила је 

подстицању говорно-језичких и графомоторних способности деце. Ове способности су 

подстицане кроз различите садржаје: култура практичног комуницирања, усменог 

изражавања и слушања, увођење елемената графичке припреме, упознавања слова кроз 

игру, развијање свести о појму речи и тумачење разноврсних текстова.  

У готово свим групама четворочасовног ППП-а се обликује индивидуални дечји 

портфолио, што представља знатан помак у односу на претходне године. Запажено је да 

дечји портфолии најчешће садрже ликовне радове, графомоторне вежбе и радне свеске, 

а све више су заступљене и фотографије, подаци о деци добијени од родитеља, белешке 

о дечјем напредовању. Обликовани су групни портфолии у већини група ППП.  

Сматрамо да је у односу на раније године дошло до напретка у процесу праћења 

и документовања дечјег развоја и напредовања, па је потребно наставити рад на овом 

задатку кроз редовне послове васпитача и стручних сарадника у циљу подизања 

квалитета дечјих портфолиа, коришћења и комбиновања више различитих техника и 

инструмената за целовито праћење и бележење дечјег развоја и напредовања.  

Приоритени задатак у овој радној години био је и интензивирање сарадње са 

локалном средином, посебно са основним школама у циљу успостављања континуитета 

у образовању. Увидом у реализацују припремног предшколског програма, примећује се 

да је у већини група (целодневних и четворочасовних) постојала континуирана сарадња 

са основним школама. Сарадња је обогаћена разноврсним садржајима : међусобним 

посетама деце вртића и деце нижих разреда основне школе, међусобне посете учитеља 

и васпитача.  

                                                                 Извештај израдила  директор: Гордана Јанојлић 

 

3.4. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ 

РАДА СА ДЕЦОМ У РАЗВОЈНОЈ ГРУПИ 
 

У развојну групу на почетку радне 2021/22 године уписано је петоро деце (три дечака и 

две девојчице). Два дечака су и прошле године била у групи.Група је мешовита, 

четворо деце је предшколског узраста (2015.год.), а један дечак је рођен 8.12.2016. 

године. Троје деце је у колицима јер не ходају и носе пелене, троје деце има 

медицинску терапију и само једно дете има развијен говор. Троје деце су путници 

(путују из оближњих села: Баничина, Мала Плана и Трновче). Дечак Ф.Н. има 

церебралну парализу услед прележаног вирусног менингитиса као беба. Дечак Д.Н. има 

менталну ретардацију и живи у хранитељској породици са братом. Девојчица Н.П. има 

церебралну парализу и епилепсију. Девојчица Н.К. има West синдром (церебралну 

парализу, тешку душевну заосталост, епилепсијски синдром...). Дечак У.А. има 

специфични мешовити поремећај развоја и још увек је на генетичком испитивању. У 

априлу је уписано ново дете С.С. из оближњег села Милошевца са дијагнозом 

успореног психомоторног развоја и хиперкинетичким синдромом. У групи ове радне 

године радиле су: Јасмина Радишић дипломирани дефектолог и Радмила Маринковић 

медицинска сестра. У току године особље је присуствовало састанцима и учествовало у 

раду тимова и актива.  Јасмина Радишић је члан ТИО и ТЗДНЗЗ, педагошког 
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колегијума, редовног колегијума. Радмила Маринковић је члан стручног актива 

медицинских сестара, актива медицинских сестара мешовитих група и ТИО. 

Септембар је месец адаптације и реадаптације деце, али и опсервације и евалуације за 

рад са сваким дететом појединачно. Одржан је и први родитељски састанак и изабрани 

су родитељи за „Савет родитеља“ – Маријана Новаковић и заменик Слађана 

Миловановић. Вашар „Крстовдан“ ове године није одржан у граду због епидемије 

корона вируса, али смо га обележили „Вашаријадом“ на нивоу вртића (заједно са 

предшколцимау нашој згради – ППП 11/4). Такође, простор смо украшавали у духу 

новог годишњег доба „јесени“. 

Октобар смо, као и увек, започели са „Дечјом недељом“. Због епидемиолошке 

ситуације услед корона вируса распоред активности је мало другачије организован и 

реализован. У оквиру дана „Вршњачка подршка у кризним ситуацијама“ дружили смо 

се са предшколцима у нашој згради  (ППП 11/4) па су деца пружила подршку у игри 

дечаку У.А. који је на адаптацији и још увек плаче у вртићу... Поводом дана „Изложба 

ручно прављених играчака од природних и рециклираних материјала“ правили смо 

звечке од пластичних чаша и флашица које смо пунили разним зрневљем. Такође у 

оквиру дана „Мостови међу генерацијама“ правили смо честитке за баке и деке. У 

октобру су урађени индивидуални васпитно-образовни планови за децу које 

подразумева радна књига развојне групе, а који се реализују са сваким дететом 

појединачно. Вредновање ИВОП-а и ревизије раде се у другом полугодишту, а на три 

месеца за новоуписану децу. Поред индивидуалног рада са децом, у развојној групи, 

рад се одвија кроз свакодневне активности осамостаљивања, групне активности и 

заједничке групне радове деце. Такође, деца се укључују и у редовне узрастне групе по 

одређеном индивидуалном недељном распореду и сатници (по потреби уз пратњу 

дипломираног дефектолога или медицинске сестре из развојне групе).  Свакодневно је 

дружење и са предшколцима у нашој згради (ППП 11/4) тако да и на тај начин радимо 

на социјално-емоционалном развоју деце. Поред рада у развојној групи реализована је 

и подршка деци у редовним групама кроз индивидуални дефектолошки рад. У оквиру 

ТИО формирани су мини тимови за сву децу којој је потребна подршка (мини тим 

чине: групни васпитачи, стручни сарадник, родитељи). 

Новембар је протекао по устаљеном индивидуалном и групном раду како је већ 

описано без неких ванредних дешавања. Акценат је био и на раду мини-тимова, 

сарадњи са васпитачима и размени информација о деци, вођењу документације, 

сарадњи са родитељима кроз посете и индивидуалне разговоре... 

Децембар је поред устаљеног рада (индивидуалног и групног) протекао у знаку новог 

годишњег доба „зиме“ и новогодишњих празника. Простор смо уредили у зимском 

руху и украсили га новогодишњим украсима. Китили смо јелку, правили новогодишње 

честитке, јелкице и друге новогодишње елементе. У сали вртића гледали смо 

новогодишњу представу васпитача деци „Новогодишња заврзлама“ као и луткарску 

представу „Лутак Ђо“ (луткарско позориште С.Паланка). У посети су нам били 

учитељи из О.Ш. „ХРШ“ са Деда Мразом који је деци донео поклончиће. Сликали смо 

се са Деда Мразом за  календаре и групно („Фото Буле“). Деца су добила по два 

новогодишња пакетића (Општина С.Паланка и П.У. „Чика Јова Змај“), а предшколци су 

добили и по две сликовнице о саобраћају („Пажљивко“). Укључили смо се и са 

новогодишњим украсима у хуманитарну новогодишњу продајну изложбу (на нивоу 

П.У. „Чика Јова Змај“ – градски трг 30.12.2021 у 16 часова). У оквиру „Недеље Чика 

Јове Змаја“ 6-10.12.2021. предшколци су са родитељима илустровали песникове 

песмице. Одржан је други родитељски састанак ове радне године. Одржан је и састанак 

ТИО на коме смо анализирали рад са децом на подршци и одржана је презентација 

онлајн едукације о аутизму (одржане 27 и 28.12.2021. на „Међународном Балканском 
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конгресу о аутизму“). На састанку ТЗДНЗЗ одржана је радионица „Различити, па шта?“ 

(координатор тима Г.В.). 

После новогодишњих и божићних празника у јануару 2022.смо наставили са устаљеним 

радом (индивидуалним и групним радом, укључивањем деце у редовне узрастне групе 

и подршком деци у редовним групама). Последња два викенда присуствовале смо 

семинару „Године узлета“ (обука за нове основе програма предшколског васпитања и 

образовања). 

У фебруару поред устаљеног рада, кренули смо са адаптацијом деце на нову исхрану 

(здравији начин спремања хране у савремено опремљеној кухињи) и на нову сатницу 

оброка и одмора. Дечак Д.Н. је био у изолацији због брата који је имао корону. У 

оквиру ТИО урађена је презентација о аутизму у електронској форми од стране 

васпитача М.С.(„Међународни Балкански конгрес о аутизму“ 27 и 28.11.2021). 

Презентација је прослеђена стручним активима васпитача и медицинских сестара тако 

да је доступна целокупном васпитно образовном особљу. У оквиру тима за 

самовредновање попуњен је упитник „Професионална заједница учења“. Урађени су 

полугодишњи извештаји ТИО и развојне групе. 

Поред редовних активности, месец март је обележен и празником жена  - 8.мартом кроз 

разне активности и заједничке групне радове деце. Простор смо украшавали у духу 

новог годишњег доба „Пролећа“. Урађено је вредновање ИОП-а и ревизије истих (за 

дечака Ф.Н. и девојчицу Н.П.). Учествовали смо у хуманитарној акцији куповине 

оловака са семеном („Нурдор“ – удружење деце оболеле од канцера). Формиран је 

мини тим за дечака В.Ђ. (старија јаслена група, вртић „Петар Пан“) и родитељи су 

потписали сагласност за индивидуални дефектолошки рад са дететом. Одрађен је 

онлајн трећи део семинара „Године узлета“. 

У априлу су се свакодневно и даље одвијале индивидуалне и групне активности са 

децом и посете редовним узрастним групама. Урађено је вредновање ИОП-а и ревизија 

за дечака Д.Н. Празник „Ускрс“ обележили смо разним ускршњим активностима. После 

реализованих семинара имали смо 01.04.2022 прву менторску посету(ментор Марина 

Станојевић). Наш вртић „Петар Пан“ је први прошао обуку и као такозвано „Језго“ 

почео са радом израде плана ширења промене нових основа програма. Кренули смо са 

састанцима једном недељно и договором око промена у оквиру просторних целина у 

собама, ходницима и дворишту. У развојној групи смо направили нову просторну 

целину за сензо-моторни развој и кутак за осамљивање. 

У мају је, такође, настављено са васпитно-образовним радом по устаљеном току. За 

ново дете С.С. то је био период адаптације. Обележили смо „Недељу здравља уста и 

зуба“ пригодним активностима (трећа недеља маја). Одржани су састанци мини-

тимоваза сву децу. На састанку ТИО смо сумирали досадашњи рад са децом и 

приложили писане извештаје за портфолио тима. У оквиру нових основа програма 

12.05.2022. имали смо другу менторску посету. У оквиру интерног стручног 

усавршавања организоване су обуке дигиталних алата у нашој установи. На стручном 

активу васпитача реализована је презентација са стручне конференције васпитача у 

Врњачкој бањи „Грађење односа као подстицај васпитно-образовне праксе“ 

(хоризонтално учење). 

Због пожара у вртићу „Лептирић“ услед временске непогоде и удара грома, деца су 

боравила у нашој згради од 30.05.- 20.06.2022. Наша развојна група је била са 

предшколцима (ППП 11/4) у соби главне зграде „Петра Пана“. По повратку у наш 

простор наставили смо са редовним активностима и обнављањем градива рађеног у 

току године. Украсили смо простор у духу новог годишњег доба „Лета“. Одржан је 

четврти родитељски састанак на коме смо говорили о досадашњем напретку деце и 
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раду са децом код куће за време лета. Иначе све активности у току године 

документоване су и допуњене сликама и снимцима на флешу развојне групе. 

 

                                                                           Јасмина Радишић, дипломирани дефектолог 

 

3.5. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕБНИХ И РАЗЛИЧИТИХ 

ПРОГРАМА 
 

3.5.1 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА „ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК“ 
      

Програм  учења енглеског језика  „Hippo and friends“ у овој радној години реализован  

је у пет градских вртића у свим предшколским групама:  

- вртић „Петар Пан“: две групе ППП  целодневни  боравак и једна група ППП 4/11; 

- вртић „Ташмајдан“: група ППП  целодневни боравак и група ППП 4/11;  

- вртић „Плави чуперак“: група ППП  целодневни боравак и меш. група ППП/ старија; 

- вртић „Лептирић“:  група ППП  целодневни боравак; 

- вртић „Наша радост“: група ППП  целодневни боравак. 

Програмом учења енглеског језика обухваћено је 222 – оро  деце, од чега  шесторо деце 

којима је потребна подршка. Програм је реализован  кроз 30-оминутне активности у 

свакој групи, два пута недељно. Активности су се реализовале  у мањим групама деце ( 

оптимално до 15 ) у складу са договором са групним васпитачима. Распоред одржавања 

часова усклађен је  са режимом дана.  При изради распореда водило се рачуна да 

период између два часа у истој групи буде 1-2 дана. 

Програм је реализован у периоду од  06.09.2021.- 20.06.2022.год. 

Септембар месец протекао је у упознавању са децом, охрабривању и анимирању деце за 

учење страног језика и утврђивању нивоа предзнања. Усвим групама, први контакт је 

протекао добро и деца су се радо укључила у активност. 

У почетку се конверзација одвијала углавном на матерњем језику ( српском), да би се 

касније деца  наводила да све више користе речи на енглеском језику. Овај први месец 

је пресудан за развијање интересовања и мотивисање деце за учење енглеског језика, 

тако да је стварање пријатне и веселе атмосфере један од најбитнијих аспеката часова ( 

активности) на коме се радило у овом периоду. 

Почетни ниво знања енглеског језика у скоро свим групама је - познавање неколико 

речи на енглеском језику ( већина деце зна по неку реч, известан број деце зна неколико 

речи и фраза). Неколицина деце већ је похађала  неку школицу енглеског језика, али су 

и они били заинтересовани да се укључе у активности.  

У периоду од септембра до јуна, реализација програма одвијала се по утврђеном 

програму по месецима како је и предвиђено (Годишњи план рада Установе за 

2021/2022.год), али је динамика прилагођавана броју присутне деце у групама – када је 

број присутне деце у групама био већи, обрађивани су нови садржаји, а када је 

долазност деце била мања, обнављани су садржаји који су деци већ познати. 

Кроз игру, деца су усвојила фонетику и мелодију енглеског језика, преко 150 речи ( 

боје, животиње, чланове породице, делове гардеробе, делове тела, намештаја, школски 

прибор, превозна средства, занимања људи, воће и поврће, храну, временске прилике, 

осећања, бројеве 1-10, предмете свакодневне употребе итд) и 30 так фраза на енглеском 

језику (поздраве, представљање итд) песме, рецитације, вежбала конверзацију у 

свакодневним активностима. Обрађени садржаји  перманентно су  обнављани кроз 

различите игре углавном на иницијативу деце.  

Деца која похађају ППП на 4 сата, имала су два распуста (од 30.12.2021.- 21.01.2022. и 

од 11.02.- 18.02.2022.год.), а иначе је долазност деце у групама ППП11/4 била прилично 

мала, што је утицало и на ток реализације програма. 
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По завршетку програма, у јуну месецу, у свим групама одржан је јавни час енглеског 

језика у присуству родитеља: 03.06.2022: вртић „Петар Пан“ ППП 2, 04.06.2022: вртић 

“Ташмајдан“ ППП 1, 05.06.2022: вртић „Плави чуперак“ ППП 1, ППП 2, 06.06.2022:  

вртић „Петар Пан“ ППП 1, вртић „Лептирић“ ППП, 13.06.2022: вртић „Наша радост“ 

ППП, вртић „Ташмајдан“ ППП, 14.06.2022: вртић „Петар Пан“ ППП 11/4. 

О реализованим часовима (активностима) вођена је службена евиденција ( свеска 

дел.бр. 4217 од 01.09.2021.) 

                                                                 Реализатор програма: Весна Ђорђевић Вељовић 
 

Програм учења енглеског језика се ове радне године, осим у градским, спроводи и у 

сеоским вртићима и то у: вртићу ,,Бамби“ у Селевцу, вртићу ,,Бубамара“ у Азањи, 

вртићу ,,Сунце“ у Кусатку, вртићу ,, Колибри“ у Голобоку, као и у вртићима у Церовцу, 

Придворицама, Баничини, Ратарима, Влашком Долу и Глибовцу. Програм се реализује 

у свим  припремним предшколским групама, једанпут недељно у свакој групи, по 

утврђеном распореду, у трајању од сат и петанаест минута, са паузом. 

Број деце која присуствују активностима варира због актуелне епидемиолошке 

ситуације са корона вирусом.  

Реализација програма је трајала је од  08.09.2021. до 20.09.2022.год. У периоду од 

септембра до јуна одрађени су све активности и садржаји предвиђени Годишњим 

планом за школску 2021/2022 годину. 

Програм је базиран на програму ,, Hippo and Friends“ и прати теме на нивоу васпитне 

групе (јесен, одећа, поврће, воће), тако да деца паралелно са матерњим слушају и 

усвајају терминологију енглеског језика. Уз примену разних дидактичких средстава 

(flash картице, постери), драматизацију причица, уз коришћење видео материјала и 

музичких игара, деца  су упозната са новим језиком. Већина деце, уз природну 

неоптерећеност граматичким правилима, по слуху, правилно памти, репродукује и 

акцентује уведене речи. Иако постоје потешкоће у учењу појединих појмова, само 

неколицина деце није усвојила обрађене садржаје. 

Септембар месец протиче у упознавању, како саме деце и њихових склоности, тако и 

деце са страним језиком. Музика, плес, игра мотивишу децу, која радознало прихватају 

прве речи на новом језику. На почетним часовима стварамо препознатљиву пријатну и 

забавну атмосферу, која нас прати и у даљим активностима, у којима деца радо 

сарађују.  

Током зимског распуста , план рада је делимично био промењен и спроведен је само у 

сеоским вртићима где постоји целодневни програм. 

О реализованим активностима води се службена евиденција ( свеска дел. бр . 5380). 

 

                                         Реализатор програма: Мирјана Недељковић (1.полугодиште) 

                                                                               Јелена Којић                (2.полугодиште) 
 

3.5.2. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА 

ИГРАОНИЦА “СНАЖНИ ОД ПОЧЕТКА - ДАЈЕМО ИМ КРИЛА“ 
 

Програм за родитеље“ СНАЖНИ ОД  ПОЧЕТКА –ДАЈМО ИМ КРИЛА“ је пројекат 

који је П.У.“Чика Јова Змај“ реализовала у сарадњи са ЦИП центром уз подршку 

Светске банке и фондације за отворено друштво. 

Циљ програма је да допринесе унапређивању услова за одрастање,развој и добробит 

деце предшколског узраста,посебно деце из осетљивих група која не похађају програм 

предшколске установе. 
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Васпитачи који реализују овај део програма су: Милка Новаковић (координатор),  

фацилитатори: Бојана Симић, Данка Ивковић, Невена Ђорђевић, Мирјана 

Радосављевић, Ивана Павић, Марина Стевановић Танасковић. 

Васпитачи фацилитатори који су реализовали први цилкус програма пројекта су: 

Верица Которчевић,Јелена Мратинковић Ивковић,Горица Грујић Матић. 

27.09.2021.одржан је састанак са ЦИП-ом где је васпитач Ивана Павић прошла обуку за 

фацилитаторе. 

28.09.2021.одржан је састанак свих чланова тима који реализује други циклус овог 

пројекта. 

У периоду од 11.10 до 5.12.2021 одржан је други део овог програма у коме је 

учествовало 35 породица ,5 група по 7 породица. 

Теме које су обрађиване су: 

1.Добре навике у исхрани 

2.Мање екрана више игре и трчања 

3.Окружење у коме дете расте неспутано и безбедно 

4.Креирамо своје место у природи и бринемо о њој 

5.Управљање осећањима и емпатичност-кључне вештине за лични развој и добре 

односе са другима  

6.Развој говора и језика су основа за мишљење и учење 

7.Мала деца велики мислиоци 

8.Подржимо децу да креативно мисле и стварају 

Васпитачи су добили готов сценарио за све радионице. 

Понедељком су породице добијале путем поруке тему за ту недељу,постављана су им 

питања и задаци.Уторком су се договарали око термина за групну дискусију која је 

била заказана средом.Петком су постављани задаци за породице и децу чије продукте 

су слали до недеље.Недељом су васпитачи попуњавали он лајн упитник везан за тему 

као и све продукте слали на е маил адресу ЦИП-а. 

На свих осам радионица родитељи су се укључивали и дискутовали сходно 

могућностима.Васпитачи су их мотивисали,подстицали да би комуникација и 

оствареност задатака била што успешнија.Добијали су повратне информације у форми 

коментара и фотографија.Успешност пројекта је свакако задовољство родитеља и 

њихове импресије везане за сваку од тема.Завршни део радионица је била поздравна 

порука прослеђена родитељима о захвалности на учешћу и њиховим утисцима о 

целокупном пројекту.Васпитачи су родитељима уручивали одштампане захвалнице за 

учешће у пројекту и календар за породице. 

У периоду од 29.10.2021 -2.12.2021.одржана је on line обука „Откривање дигиталног-

креативна и одговорна примена технологије у вртићу.“ 

Обуку су похађали:Гордана Јанојлић(директор),васпитачи-Тијана Прешић,Слађана 

Аврамовић, Снежана Ишић, Соња Петровић, Марија Стојменовић, Ивана Павић, 

Данијела Батић, Јасна Старчевић и сестре васпитачи:Гордана Петровић и Радмила 

Пантић. 

Обука је реализована преко mood апликације азавршни састанак преко zoom 

апликације.Сви учесници осим Данијела Батић су завршили обуку. 

Сарадња са ментором Весном Дасукидис је била на високом нивоу,подршка је била 

константна током целог пројекта и подстицајна.На он лајн састанцима су 

присуствовале и колеге из Пожаревца са ментором Душицом Стојковић.Са њима смо 

размењивале искуства и пружале подршку .Васпитачи који су учествовали у пројекту 

задовољни су сарадњом са родитељима као и међусобном сарадњом.Током пројекта 

директорка установе Гордана Јанојлић нам је пружала подршку. 
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23.11.одржан је радни састанак у просторијама предшколске установе где су 

присуствовале Весна Дасукидис, Душица Стојковић, Нина Скареп, Кристина Дрини , 

директорка наше установе као и сви чланови пројекта из  П.У.“Чика Јова Змај“. 

Све теме и области су успешно реализоване тако да је програм за родитеље"Снажни од 

почетка дајмо им крила" завршен. 

 

                                                                               Координатор пројекта: Милка Новаковић 

 

3.5.3. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА 

„Инклузивно предшколско васпитање и образовање – Сви у вртић, вртић за све“ 
  

Пројекат „ Сви у вртић-вртић за све“ намењен је деци узраста од 1 до 5,5 година која 

нису обухваћена ПВО и њиховим породицама, деци из друштвено осетљивих група, 

деци из породица које користе неки облик социјалне заштите, деци из социјално не 

стимулисаних средина, деци предложеној од центра за социјални рад, домицилној 

ромској деци.   Пројекат реализује Oпштина Смедеревска Паланка у сарадњи са 

Министарством просвете, науке и технолошког развоја уз подршку Светске банке. 

Локални партнери на пројекту : ПУ „ Чика Јова Змај“ Смедеревска Паланка, Црвени 

крст Смедеревска Паланка, Центар за социјални рад Смедеревска Паланка, Центар за 

развој ромске заједнице „Амаро Дром“ Смедеревска Паланка 

Васпитачи који учествују у реализацији пројекта : Бојана Симић (координатор), Милка 

Новаковић, Горица Грујућ Матић, Марина Стевановић Танасковић, Верица 

Которчевић, Јелена Мратинковић Ивковић, Невена Ђорђевић, Данка Ивковић, 

Миријана Радосављевић, Ивана Павић, Миријана Недељковић и Јелена Којић ( 

енглески језик), Тијана Јозић (драмски сарадник ) 

Од почетка септембра 2021.године настављено је са реализацијом пројекта „ Сви у 

вртић -вртић за све. До потешкоћа приликом реализације пројекта дошло је због 

непредвиђености ситуације у којој се налазимо а која је проузрокована пандемијом 

изазваном вирусом COVID 19. 

Остварена је сарадња са Општином Смедеревска Паланка, Центром за социјални рад 

Смедеревска Паланка, Црвеним крстом Смедеревска Паланка, Домом здравља, НВО, 

ЦРРЗ „Амаро дром“. Сарадња се одвијалa у духу узајамне сарадње и разумевања у 

циљу успешније реализације пројекта. Комуникација се одвијала на недељном нивоу 

када је за то било потребе. Организовани су групни састанци са партнерима и 

носиоцима пројекта када је за то било потребе. 

Мапирање деце за програмске активности остварене су путем телефона. Због тренутне 

епидемиолошке ситуације са вирусом Covid 19 нису остварени директни контакти али  

је постојала координација са партнерима на пројекту. 

Остварено је информисање јавности кроз електронске медије . 

Током овог периода је реализовано:   

 44 четворосатна програма. Циљ овог програма је био унапређивање доступности 

предшколских установа за децу из осетљивих друштвених група.  

 12 едукативних радионица за децу. Циљ ових активности је унапређивање 

доступности предшколских установа за децу из осетљивих друштвених група. 

 6 едукативне радионице за родитеље са циљем да се обезбеди подршка породицама 

за развој родитељских компетенција. 

 6 трибинa за родитеље са циљем: подршка и оснаживање родитеља, посебно улоге 

очева у развоју деце од 1 године до 5,5 година. 

Активности које нису реализоване током извештајног периода су касниле са 

реализацијом због вируса COVID 19 и забране окупљања већих скупова  ( семинари,  
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састанци…). Планиране активности ће бити спроведене у наредном периоду у складу 

са епидемиолошком ситуацијом. 

                                                                                                    Kоординатор:Бојана Симић  

 

      3.5.4. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА  „ШКОЛИЦА ГЛУМЕ“ 
 

Програм драмске едукације за најмлађе се у Предшколској установи Чика Јова Змај 

реализује по први пут у радној 2021/22. години.  

Програм обухвата рад у пет градских и четири сеоска вртића и то: вртић „Петар Пан“ у 

Смед. Паланци, вртић „Наша радост“ у Смед. Паланци, вртић „Лептирић“ у Смед. 

Паланци, вртић „Плави чуперак“ у Смед. Паланци, вртић „Ташмајдан“ у Смед. 

Паланци, вртић „Бубамара“ у Азањи, вртић „Бамби“ у Селевцу, вртић „Сунце“ у 

Кусатку и вртић „Колибри“ у Голобоку.  

Програм драмске едукације за најмлађе се реализује у свим групама обданишта, што 

подразумева све млађе групе, млађе мешовите групе, средње групе, старије групе и 

предшколске групе на целодневном као и предшколске групе на четворосатном 

програму. У првој половини године, овом програму је присуствовало око 890-oро деце 

која иду у обданиште на нивоу општине Смедеревска Паланка.  

Реализација програма Школице глуме односно драмске едукације за најмлађе почела је 

5. септембра 2021. године. Програм је реализован кроз тридесетоминутне активности у 

свакој групи којима су присутвовала сва деца предвиђена програмом, односно, узрасне 

групе се нису делиле ни спајале, присуствовала су сва деца која су била у вртићу оног 

дана када је по распореду предвиђена драмска активност. Распоред одржавања 

активности усклађен је са режимом дана, направљен у дговору са руководиоцима 

вртића, васпитачицама група, а одобрен од стране директорке Установе. Активности 

Школице глуме су се релизовале једном недељно у највећем вртићу („Петар Пан“), 

једном у две недеље у мањим вртићима („Наша радост“, „Лептирић“, „Ташмајдан“ и 

„Плави чуперак“) и једном месечно у сеоским вртићима („Бамби“, „Сунце“, „Колибри“ 

и „Бубамара“).  

Програм драмске едукације је одобрен и усвојен од стране надређених и стручних 

сарадника а обухвата анализу и практичну примену свих позоришних елемената, али 

осим тога, подстиче и едукацију о непосредном окружењу малишана. Прилагођен деци, 

овај програм у практичном смислу подстиче игру и усмерава развијање одређених 

вештина детета, односно стимулише говор, моторику, ослобађање од треме и страха од 

јавног наступа, подстиче деловање у тиму односно групи, развија свест о коришћењу 

сценског простора и генерално о коришћењу сопственог тела на сцени. Поред тога, 

програм развија и усмерава индивидуалан потенцијал детета који не мора увек да се 

тиче недвосмисленог глумачког талента. Када се говори о едукативној страни 

програма, драмске активности обогаћују вокабулар и подстичу примену већ усвојених 

знања јер укључују и развој неких одређених наставних тема које су деца већ 

примењивала кроз рад са својим васпитачицама.   

За први, полугодишњи период креиран је извештај о раду Програма школице глуме, 

усвојен и заведен 25. 02. 2022. под бројем  753.  

У наредном периоду, од месеца фебруара до јуна, већина малишана је прошла и у 

доброј мери усвојила садржаје који су предвиђени планом и програмом рада Школице 

глуме. Садржај получасовних активности у групама је током овог периода организован 

по истом принципу као и у претходном полугодишњем периоду, тако да је програм 

рада усвојен у оној мери у којој су деца редовно похађала вртић.  

Март месец је протекао у истраживању на тему позоришног стила и коришћења 

сценског простора. Активности су углавном спроведене до краја, предвиђене планом, у 
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старијим групама, док су се у млађим групама, као што је наведено у претходном 

тексту оне прилагођавале интересовању и трајању пажње што је осцилирало од вртића 

до вртића, без обзира на исти узраст деце.   

У месецу априлу, малишани су кроз низ драмских активности предвиђених планом и 

програмом рада, прошли кроз увод функцију позоришне реквизите и костима, што је 

дало веома лепе резултате, тако да се програм током овог периода и у наредним 

месецима, кроз сарадњу са децом и обогаћивао, а са друге стране и обнављао музичким 

активностима које су обрађене у првом делу радне године.  

У периоду од априла до јуна наставили смо да истражујемо принципе и примену 

различитих драмских форми. Увели смо појам драмског сукоба. Деца из млађих група 

могла су индивидуално или у пару да спроведу говорно физичку радњу уз моје 

сугестије и помоћ, док су деца из старијих и предшколских група углавном сама после 

једног понављања усвајала дијалошку и физичку форму, те активност спроводила до 

краја. Поред драмског сукоба, у последњем периоду радне године истраживали смо 

коришћење различитих врста лутки у позоришту, и типова позорнице. То смо чинили 

уводећи нов елемент у већ стечена знања. Активности су биле креиране по старом 

принципу у којем се деца упознају са фабулом неке одређене радње кроз сценски 

покрет или неки други формат, вербални или визуелни, па су после користила одређену 

реквизиту давајући јој значење и обојеност у складу са циљем активности.  

Напомињем да су обрађени садржаји, на иницијативу деце, обнављани, тако да смо на 

крају месеца радне године радили ретроспективу и у старијим и млађим групама. То је 

довело до одређеног одступања у односу на програм, јер су принципи позоришта сенки 

и коришћења марионетских лутки код деце дали веома добре резултате, тако да смо 

поред основних фабула усвојених Програмом рада Школице глуме, креирали и друге 

драмске фабуле, у складу са афинитетима група или појединаца. Већина садржаја 

предвиђеног програмом у овом периоду је реализован али и употпуњен посебно у 

старијим групама. Старије групе су имале прилику да учествују у индивидуалним 

сценским вежбама на којима су приказивала оно што су претходно чула или сама 

осмислила. Они су такође током овог периода прошли и кроз прве кораке који се тичу 

сценског покрета и невербалне комуникације на сцени, што није било предвиђено 

програмом али је настало као резултат ослушкивања интересовања малишана у датом 

периоду.   

Поред регуларног програма у вртићима, драмска едукација се обављала и у оквиру 

пројекта „Сви у вртић, вртић за све“ у којем су деца која тренутно нису у систему 

образовања могла да присуствују овим активностима. Активности су спроведене у 

вртићу „Петар Пан“, „Плави чуперак“ и у Церовцу.  

Осим ових активности, као резултат сарадње Установе са локалном самоуправом, у 

овом периоду је реализована и позоришна представа „Ко је овде Црвенкапа“ која је 

отворила градски Трг културе, а коју су васпитачи и сарадници Установе поклонили 

граду и малишанима. Представа је веома успешно реализована 15. 04. 2022. а у њој су 

учествовале васпитачице Слађана Аврамовић, Верица Которчевић, Невена Миљковић и 

сарадник за драмску едукацију, Тијана Јозић.  

Поред тога, у току првомајских празника организован је и јавни час глуме за децу која 

редовно похађају активности. Јавни час глуме је одржан у оквиру градског музичког 

фестивала „Рокенрол уранак“ у Башти биоскопа, те су деца могла да учествују у 

драмско-музичкој форми, забаве се и едукују. Циљ јавних часова глуме је, поред 

едукације и забаве, приближавање родитељима, односно упознавање родитеља са свим 

активностима које се у Установи у оквиру драмске едукације дешавају.  

Једна од јавних активности било је и учествовање у завршним приредбама у поједним 

вртићима. У вртићу „Бамби“ у Селевцу, је завршна приредба одржана 15. јуна, а 
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програм драмске едукације представљен родитељима десетоминутном активношћу. У 

вртићу „Колибри“ у Голобоку завршна приредба је одржана 23. јуна, а програм драмске 

едукације је представљен родитељима петнаестоминутном активношћу. У вртићу 

„Лептирић“ завршна приредба је одржана 11. јуна, због познатих околности у сали 

вртића „Петар Пан“ у Смед. Паланци где је драмска едукација такође представљена 

родитељима десетоминутном музичко-сценском активношћу.  

Јавни час глуме је такође одржан и у оквиру јавне манифестације Установе „Ликовна 

колонија“ 21. 05. 2022. Јавни час глуме је одржан за децу која редовно похађају 

активности а која су учествовала у „Ликовној колонији“. Сва јавна дешавања и 

учествовања у манифестацијама су прихваћена веома лепо од стране малишана и 

њихових родитеља.  

О реализованим активностима води се службена евиденција (свеска дел. број 4220 од 

1.09.2021.) у којој су до детаља описани садржаји драмских активности у групама. 

 

                                                                                         Реализатор програма: Тијана Јозић 

 

4.    РЕАЛИЗАЦИЈА РАДА УПРАВНИХ, СТРУЧНИХ И   

                   САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА УСТАНОВЕ 
 

4.1. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОРГАНА УПРАВЉАЊА 
 

 

4.1.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА 
 

У свом раду, придржавала сам се Закона о основама система образовања и васпитања, 

Закона о предшколском васпитању и образовању, Статуту ПУ “Чика Јова Змај” као и 

осталих закона, Правилника и прописа који су релевантни за  рад предшколске 

установе. 

Планом и програмом рада ове радне године уписали смо 1085 детета у оквиру 56,5 

васпитних група које су смештене у 15 јединица. Такође имамо у оквиру ових  56,5 

васпитних група и 1 развојну групу (до шесторо деце) са вишеструким психофизичким 

ометеностима, са којима раде дефектолог и медицинске сестре. У Установи већ 

годинама постоје мешовите групе и то: узраста од 1 - 3 године, затим мешовите од 3 - 

6,5 година, као и тзв. тотално мешовите од 2 - 6,5 година. 

У току године вршен је упис деце у групама где има места а углавном су то биле млађе 

јаслене групе. 

Исказане су и потребе за учење енглеског језика, тако да су васпитачи стручно 

оспособљени за активности на енглеском језику и раде са децом из градских и сеоских 

вртића.  

Усвојена је мрежа група и утврђена економска цена. 
 

Р. бр. Облици рада Број група Број деце 

1. Целодневни од 1 – 3 13 150 

2. Целодневни од 3 – 6,5 37 906 

3. Прип. пред. програм 4 сата 7 67 

4. Програм “ Енглески језик“ 19 380 

5. Програм “Снажни од почетка, дајмо им крила“ 1 45 

6. Програм Инклузивно предшколско васпитање 

и образовање – „Сви у вртић, вртић за све“ 

3 60 

7. Програм “Школица глуме“ 37 891 
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У протеклом периоду бринула сам се о законитостима рада и успешном остваривању 

свих задатака везаних за обављање саме делатности. Уз подршку Оснивача настојала 

сам да будем добар организатор, планер и руководилац и да се сви планирани задаци и 

садржај  Годишњег плана рада успешно реализују. 

Своје активности усмерила сам у складу са постављеним стратешким циљевима развоја 

Установе и проценом актуелних потреба вртића, деце, родитеља, колектива, локалне 

средине, ... 

У складу са задацима утврђеним Законом и Статутом Установе и Годишњим планом 

рада директора, мој рад  реализован је  кроз следеће области:  
 ПЛАНИРАЊЕ 

 ОРГАНИЗАЦИОНИ ПОСЛОВИ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ  

 РУКОВОЂЕЊЕ ПРОЦЕСОМ ВАСПИТАЊА И УЧЕЊА ДЕТЕТА 

 ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

 САРАДЊА 

 ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ 

 ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ. 

 

1. ОБЛАСТ РАДА: ПЛАНИРАЊЕ 
У периоду радне 2021/2022 године реализација програма у Установи (редовни програм 

васпитно образовног рада у целодневном и полудневном трајању, различити и 

специјализовани програми) је у складу са Годишњим планом рада Установе, 

Правилником о општим основама предшколског васпитања и образовања и 

Стандардима услова за остваривање посебних програма у области предшколског 

васпитања и образовања.  
 

У оквиру предшколског програма остварују се: 

 Редовни програми васпитно бразовног рада у целодневном и полудневном 

трајању: 

 Програм неге и васпитања деце до 3 године, 

 Програм рада за децу од 3 године до поласка у школу и 

 Припремни предшколски програм. 
 

Ови програми се редовно реализују у складу са принципима предшколског васпитања и 

образовања: доступност, демократичност, отвореност, аутентичност, развојност. 

 Различити програми у складу са потребама и интересовањима деце и родитеља, 

према могућностима Установе и локалне заједнице: 

 Програм енглеског језика, 

 Програм “Снажни од почетка, дајмо им крила“, 

 Програм Инклузивно предшколско васпитање и образовање „Сви у вртић, 

вртић за све“.. 

 Програми од општег интереса 

 Деца са сметњама у развоју. 
 

Такође сам учествовала, организовала и координирала радом стручних тела у изради  и 

реализовању: 

 Годишњег извештаја о реализацији Годишњег Плана рада  за радну 2020/2021. 

 Годишњег плана рада Установе за 2021/2022; а који садржи следеће области:  

- Потребе породице у општини; 

- Задаци на унапређивању услова за остваривање делатности; 

- Облици рада са децом; 

- Организација рада; 

- Годишњи програм рада; 
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- Специјализовани, различити и посебни програми; 

- Задаци реализовања основа превентивне и здравствене заштите; 

- Исхрана, број и врста оброка; 

- План рада у делу безбедности и здравља на раду; 

- Програми органа управљања, руковођења и саветодавних тела  (План и 

програма рада Савета родитеља и Управног одбора као и План рада 

директора установе); 

- Програм маркетинга; 

- Финансијски план Установе. 

 Упућивању ова два документа на усвајање УО и оснивачу,  

 Плана рада Педагошког колегијума и упознавање чланова педагошког 

колегијума са актуелним правилницима и законском регулативом за рад ПУ 

 Инвестиционог одржавања, уређења објеката и дворишта; 

 Предлога организације васпитно образовног рада Установе (бројно стање деце и 

васпитних група, облици рада са децом, ритам рада Установе);    

 Плана задужења у оквиру 40-то часовне радне недеље;      

 Предлога финансијског плана; 

 Педагошко инструктивног рада (консултације - праћење и увид у квалитет ВОР-

а); 

 Планираних задатака за сваки вртић; 
 

2.ОБЛАСТ РАДА: ОРГАНИЗАЦИОНИ ПОСЛОВИ И 

КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

У току радне 2021/2022 године радила сам на: 
 

 Обезбеђивању и контроли материјалних, техничких и безбедносних услова за 

рад; 

 Организовала сам и руководила радом у Установи (подела послова, 

распоређивање васпитног особља по групама и вртићима као и осталих радника 

у оквиру организационих јединица);  

 Доношењу решења о распоређивању радника у складу са актом о 

систематизацији радних места, упознавању ново запослених са организационом 

структуром објекта у којем раде и описом свог радног места; 

 Пријему  радника, као и обезбеђивању замене одсутних радника ; 

 Обезбеђивала процес увођења приправника у посао; 

 Дневном праћењу рада објеката, контактима са запосленима, решавању 

проблема техничке и друге природе кроз ангажовање стручних лица; 

 Обезбеђивању противпожарне заштите, заштите и безбедности на раду и за 

време рада, ангажовању стручних лица, контроли и праћењу примене прописа из 

ових области; 

 Координирала радом стручних органа, Тимова и појединаца у установи; 

 Анализирала остварене резултате Установе у свим аспектима; 

 Доносила мера за отклањање проблема у раду; 

 Доносила одлуке о покретању и учешће у реализацији поступака јавних набавки 

за радове, услуге и добра, контролисала исправност спровођења поступака; 

 Водила и контролисала текућа и инвестициона одржавања објеката; 

 Припремала сам  извештаје, анализе и информације за Управни одбор установе; 

 Обезбеђивала правовремено информисање свих запослених о свим питањима 

која се тичу права, обавеза, прописа и измена прописа. 

 Организовала и учествовала у раду стручних органа у Установи; 
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 Учествовала у раду Управног одбора и Савета родитеља; 

 Организовала и руководила седницама Васпитно – образовног већа и 

Педагошког колегијума и колегијума Установе; 

 Организовала, пратила и контролисала рад у свим објектима и свим сегментима 

рада; 

 Организовала и пратила рад службе за одржавање; 

 Организовала сарадњу са органима локалне самоуправе,  разним организацијама 

и институцијама;     

 Организовала и пратила рад комисије за пријем деце; 

 Организовала стручно усавршавања запослених у Установи и ван Установе; 

 Пратила сам рад техничке и превентивне службе у њиховом раду (контрола 

хигијене у објектима, радне собе, у санитарним чворовима, спољним 

просторима, у кухињама посебно, исправности и правилног државања 

намирница, процеса припремања и сервирања оброка, транспорта хране. 

 Старала се о правилном коришћењу и чувању имовине у оквиру Установе. 

 Старала се о стварању материјалних и техничких услова за стручно 

усавршавање запослених кроз акредитоване програме, стручне скупове, 

семинаре и друге облике; 

 Старала се о стварању материјалних и техничких услова за учешће установе и 

васпитача, стручних сарадника, медицинских сестара - васпитача и других 

запослених на стручним сусретима, манифестацијама, јавним и културним 

догађањима; 
 

У току радне 2021/2022 године редовно – једном месечно рађена је контрола 

микробиолошке исправности и хигијене хране и узимање брисева са површина од 

стране Завода за јавно здравље Пожаревац, такође  рађена је дератизација и 

дезинсекција објеката од стране „Екозаштите“ Београд, контрола санитарно – 

хигијенског стања од стране службе Завода за јавно здравље Пожаревац (узимање 

брисева са радних површина), Санитарни прегледи радника од стране Завода за јавно 

здравље Пожаревац.  
 

1. Дератизација и дезинсекција објеката: 
 

Р. бр. Датум Објекти 

1. 03.09.2021. год. 

04.09.2021. год. 

Дератизација и 

дезинсекција 

Вртићи: Кусадак, Азања, Селевац, Баничина, Голобок; 

Вртићи: “Петар Пан” и развојна, “Плави Чуперак”, “Наша 

Радост”, “Ташмајдан”, “Лептирић”, Централна кухиња, 

пекара, магацин и киоск “Змај”. 

2. од 13.09.2021 до 

28.09.2021 год. 

Дезинфекција 

Вртићи: Кусадак, Азања, Селевац, Баничина, Голобок; 

Вртићи: “Петар Пан” и развојна, “Плави Чуперак”, “Наша 

Радост”, “Ташмајдан”, “Лептирић”, Централна кухиња, 

пекара, магацин, киоск “Змај” и управна зграда. 

3. 13.11.2021. год. 

Ванредна дератизација 

Вртић “Ташмајдан” 

 

 

4. 04.03.2022. год. 

05.03.2022. год. 

Ванредна 

Дератизација и 

дезинсекција 

у вртићима у Голобоку, Баничини, Селевцу, Азањи и 

Кусадку  
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5. 11.06.2022 год. 

Ванредна 

Дератизација и 

дезинсекција 

у вртићу у Селевцу, пекари, вртићу “Наша радост”, 

Ташмајдан” и “Петар Пан”. 
 

 
 

 

2. Санитарни прегледи радника од стране Завода за јавно здравље Пожаревац 
 

Р. бр. Датум Број запослених на прегледу 

1. 31.08.2021. год. 28  радника 

2. 29.11.2021 год. 135 радника 

3. 08.02.2021. год. 38  радника 

4. 17.05.2022. год. 65  радника 

5. 24.05.2022 год. 75  радника 

6. 09.08.2022. год. 34  радника 

НАПОМЕНА: Током целе године рађени су и појединачни санитарни прегледи 
 

3. Санитарни инспекцијски надзор:  
 

Р. бр. Датум Објекти 

1. 07.09.2021. год. Републичка санитарна инспекција, вртић „Петар Пан“ 

2. 24.03.2022 год  вртић “Ташмајдан” 

3. 06.04.2022 год. вртић у Азањи, Селевцу, Кусадку и Голобоку 

4. 30.05.2022 год. у  пекари 

5. Једном месечно Микробиолошко испитивање хране 

 

3.ОБЛАСТ РАДА: РУКОВОЂЕЊЕ ПРОЦЕСОМ ВАСПИТАЊА 

И УЧЕЊА ДЕТЕТА 

У току првог ове радне године радила сам на: 
 

 Обезбеђивању свих потребних услова за реализацију квалитетног васпитно 

образовног рада ; 

 Праћењу рада васпитача и мед. сестара васпитача, доношењу оцене о квалитету 

рада, доношењу заједничке оцене са стручним сарадницима на основу анализе 

посета васпитним групама, извештавала Педагошки колегијум и Васпитно-

образовно веће по овом питању 

 Усвајању Годишњег плана рада  ПУ за 2021/2022; 

 Усвајању Предшколског програма рада за 2021/2022; 

 Усвајање анекса Развојног плана за 2021/2022; 

 Доношењу мера за унапређивање васп. обр. процеса; 

 Праћењу примене свих прописа и интерних аката у области: 

  Заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; 

  безбедности; 

  поштовања права детета; 

 Праћењу и контроли хигијенских услова у објектима; 

 Подржавању и подстицању свих активности које имају за циљ развој 

креативности код деце; 

 Осигуравању квалитета рада, обезбеђивањем и подстицањем процеса 

самоевалуације и евалуације васпитача, мед. сестара васпитача и стручних 

сарадникa  у  остваривању  стандарда  постигнућа и унапређивању васп. обр. 

рада.; 
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 Самоевалуацији; 

 Личном стручном усавршавању; 

 Стварању услова за већи обухват деце, кроз промоцију рада установе; 

 Стварању могућности за обухват и рад са децом са сметњама у развоју, као и 

децом из маргинализованих група; 

 Промоцији дечјег стваралаштва; 

 Промоцији установе кроз културну и јавну делатност на нивоу града и села у 

којима се налазе објекти; 

 Педагошко-инструктивни рад. 
 

У складу са Годишњим планом рада ПУ за 2021/2022. годину, формирани су стручни 

органи, тимови и радне групе.  

Заједно са стручним сарадницима  пратила сам предвиђену динамику Годишњим 

планом али и потребе праксе.  
 

Формирана су сва стручна тела и активи на нивоу Установе: 

 Васпитно – образовно веће;  

 Педагошки колегијум;  
 

Оформљени су стручни активи, тимови и радне групе и прочитани чланови тимова: 

 Стручни актив за развојно планирање,  

 Стручни актив васпитача; 

 Актив васпитача млађих група обданишта;  

 Актив васпитача средњих група обданишта;  

 Актив васпитача старијих група обданишта;  

 Актив васпитача мешовитих обданишних група; 

 Актив васпитача припремних група и малих школа. 

 Стручни актив медицинских сестара;  

 Актив мед. сестара млађих јаслених група;  

 Актив мед. сестара старијих јаслених група;  

 Актив мед. сестара мешовитих јаслених група. 

 Стручни актив превентивно здравствене заштите; 

 Тим за обезбеђивање квалитета и развој Установе; 

 Тим за самовредновање; 

 Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;  

 Тим за инклузивно образовање;  

 Тим за менторе и приправнике; 

 Тим за унапређивање исхране; 

 Тим  за културну и јавну делатност; 

 Тим за професионални развој; 

 Тим за сарадњу са породицом; 

 Тим за израду Годишњег плана рада Установе, Предшколског програма и израду 

свих извештаја; 

 Тим за израду и ажурирање WEB SITE Установе; 

 Тим за пројекте и донације; 

 Тим за осмишљавање и извођење представа за децу; 

 Тим за израду играчака и дидактичког материјала. 

Сви стручни органи, активи и тимови радили су по плану рада, редовно одржавали 

састанке (редовно и ванредно – по потреби како су налагала дешавања у Установи). 

Документација је уредно вођена и закључак је да су план и програм рада стручних 

органа, тимова и актива успешно  реализовани у протеклом полугодишту. 
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Васпитно – образовни рад реализован је по плану и програму узрасних група, а 

планиран је на основу праћења и посматрања дечјих потреба и интересовања у 

претходном периоду, као и праћењу новонасталих ситуација и дешавања у нашој 

околини. Велики утицај у планирањеу васпитно – образовног рада има епидемиолошка 

ситуација, тако да смо били приморани да све сарадње сведемо на онлајн контакте. 

Контакти са родитељима су се углавном остваривали путем вајбер група. Родитељи су 

информације о садржајима и реализацији васпитно – образовног рада добијали од 

васпитача на вајбер групе, а на исти начин су се и родитељи укључивали у планирање и 

извођење васпитно – образовног рада. На нивоу група, и вртића редовно су постављане 

изложбе дечјег ликовног стваралаштва на актуелне теме.  
 

Табеларни приказ: Културно јавне делатности 
 

1. ДЕЧЈА НЕДЕЉА - “Дете је дете да га волите и разумете“ 
Активности дечје недеље организоване су у свим вртићима на нивоу наше 

Општине од  04. до 08. октобра 2021. године. 
 

Р. бр. Датум Активност 

1. 04.10.2021. Дан дечјих права“Желим да разумем“ 

2. 05.10.2021. Вршњачка подршка у кризним ситуацијама  

3. 06.10.2021. Посета представника локалне самоуправе 

4. 07.10.2021. Изложба ручно рађених играчака од природних и рециклираних 

материјала 

5. 08.10.2021. „Мостови међу генерацијама“ - дечји искази порука упућени бакама 

и декама 
 

2.  Представе: 
 

Р. бр. Датум Представа Место одржавања 

1. 07.12.2021. „Где ја стадох ти продужи“, васпитачи 

деци 

Вртић „Ташмајдан“ и 

снимак објављен на 

локалној ТВ станици 

2. 28.12.2021. „Новогодишња пометња“  

3. 28.12.2021. 

29.12.2021. 

Луткарска позоришна представа 

„Ђолутак песмарица“ – глумци 

градског позоришта 

По свим објектима 

4. 29.12.2021. „Новогодишња бајка“, васпитачи деци Селевац 

5. 29.12.2021. „Три прасета, деда мраз и вук“, 

васпитачи деци 

Азања 

6. 30.12.2021 „Мудри дедица чека Деда мраза“, 

васпитачи деци 

Вртић „Плави чуперак“ 

7. 30.12.2021. „ Крађа поклона“, васпитачи деци Градски трг 

8. 30.12.2021. „Чаробна торба“, васитачи деци Голобок 

9. .04.2022 „Ко је овде црвенкапа“, васитачи деци Отварање Трга културе 

3. Приредбе:   
 

Р. бр. Датум Приредба Учесници Место одржавања 

1. 10.10.2021. Дан Установе  ППП на 4 часа и 

ППП на 11 часа 

Снимак приредбе је објављен 

на сајту установе и преко 

локалних медија 

2. 08.03.2022 

 

 

Дан жена  Сва деца вртића По свим објектима, по 

узрасним групама 

(снимљено и прослеђено на 

вајбер групе) 
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3. 04.04.2022 Манифестација 

„Дани рома“ 

Деца припремне 

групе вртића 

„Петар Пан“ 

Градско позориште 

4. 12.05.2022 „Мајски дан“ Сва деца вртића 

„Плави чуперак“ и 

родитељи 

Двориште вртића „Плави 

чуперак“ 

5. 

 

01.06.2022. Завршна приредба 

предшколаца 

Сва деца ППП Градски стадион 

 

4. „Спортске играрије“     
 

11.05.2022. године одржано је у фискултурној сали О.Ш. „Вук Караџић“, учествовало је 

180 деце, подељено у 9 екипа из свих вртића. На крају свака екипа је добила медаље за 

учешће. Атмосфера је протекла у такмичарском духу на опште задовољство деце и 

родитеља. 
 

5. Ликовна колонија „Златна палета“ 
 

21.05.2022. у дворишту вртића „Петар Пан“, учествовало је 38 деце из свих вртића. 

Деца су уз сликање имала и друге активности: обилазак градског музеја, анимација - 

концерт деце из музичке школе, перформанс Тијане Јозић са децом и на крају отварање 

изложбе и додела захвалница учесницима. 
 

6. Излет у ЗООВРТ 
 

Дана  02.06.2022. године реализован је једнодневни излет предшколаца  П.У. „Чика 

Јова Змај“  у Зооврт  Београд. Излет је организовала Установа, а превоз је реализован 

преко превозника „Тами транс“ из Велике Плане. 

За излет се пријавило 155 детета, а кренуло је 152 (3 детета није кренуло на излет). 

Децу је пратило 14 васпитача, 3 превентивне сестре (по једна у сваком аутобусу), 

доктор, директорка и координатор излета. 

На излету је све прошло у најбољем реду, постављена сатница планираних активности 

је испоштована. Сви васпитачи су одговорно водили бригу о деци као и превентивне 

медицинске сестре које су стално биле уз децу и васпитаче. 
 

7. Остала дешавања: 
 

 Учешће све деце наше Установе на Кросу РТС-а, који је одржан 17.09.2021. 

године; 

 27.09.2021. „Вашаријада“ по свим објектима, учествовале све васпитне групе; 

 Учешће на ликовном конкурсу „Новогодишње честитке“, у организацији ОШ 

„Вук Караџић, учествовала деца ППП на 4 часа и ППП на 11 часа; 

 У новембру одржана је „Чика Јовина недеља“ - учествовала су сва деца установе 

– тема је „Чика Јова у очима детета“, изложба радова по објектима и снимци 

прослеђени преко Вајбер група; 

 Учешће Установе на традиционалној изложби „Дечји ликовни салон“ у 

организацији Народног музеја у Смедеревској Паланци под називом „Ликовно 

стваралаштво кроз игру“, тема „Дворац принцезе Д„ - лего коцке, радови су 

изложени у термину од 15.12.2021 до 15.02.2022. године;               

 Хуманитарна продајна изложба у центру града (за Стефана Радовановића), 

одржана 30.12.2021.; 

 23.02.2022. обележен је међународни дан борбе против вршњачког насиља. 

 Акција НУРДОР „Засади живот буди херој“ 
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 21.03.2022. обележен је светски дан шума; 

 По вртићима су сађене саднице боровница, донација фирме „Супериор“; 

 Организован је квиз за запослене „И знање је забава“, 
 

Стручно усавршавање 
 

Стручно усавршавање у радној 2021/2022. години реализовано је кроз следеће 

облике: рад стручних органа Установе (Васпитно образовног већа и стручних актива); 

реализација семинара у оквиру Установе и ван ње, учешће васпитача, медицинских 

сестара и стручних сарадника на стручним скуповима ван Установе, лично стручно 

усавршавање према интересовањима стручних радника.  
 

Реализовани семинари, вебинари и обуке стручног усавршавања у току радне 

године: 
Р.БР. НАЗИВ СЕМИНАРА ДАТУМ 

ОДРЖАВАЊА 

САТИ - 

БОДА 

БРОЈ 

УЧЕСНИКА 

1. „Доживљај и схватање простора кроз 

искуства деце и одраслих у васпитно-

образовном процесу“ 

Од 02.12.2021.  

до 05.12.2021. 

4 бода 4 

2. „Научи- победи страх и адекватно 

укажи помоћ када је детету потребно“ 

25.12.2021. 8 бода 24 

3. ,,Значај и улога медицинске сестре у 

очувању и јачању имунитета код деце 

предшколског узраста,, 

05.06.2022. 

 

4 бода 10 

Р.БР. СТРУЧНИ СКУП ДАТУМ 

ОДРЖАВАЊА 

САТИ - 

БОДА 

БРОЈ 

УЧЕСНИКА 

1. „Са стручњацима на вези 2 - безбедно 

током пандемије“ 

23.12.2021 1 1 

Р.БР. НАЗИВ ВЕБИНАРА ДАТУМ 

ОДРЖАВАЊА 

САТИ - 

БОДА 

БРОЈ 

УЧЕСНИКА 

1. ''Ефикасна комуникација у вртићу''   27.10.2021. 2 сата 2 

2. ''Нови радно- игровни материјали  

Креативног центра''   

09.09.2021. 2 сата 2 

3. „ Рани развој деце- сарадња између 

дечјег психијатра и педијатра“ 

18.11.2021. - 6 

4. СТЕМ у контексту развоја деце 18.01.2022. - 1 

5. ''Шта када се родитељи 

разводе/растају гдје је најбољи 

интерес  

 дјетета? - онлајн едукација   

22.02.2022.    - 2 

6. ''Обитељ у медијима- медији у 

обитељи'' - онлајн едукација   

22.02.2022.    - 2 

 
Р.БР. НАЗИВ ОБУКА  ДАТУМ 

ОДРЖАВАЊА 

САТИ - 

БОДА 

БРОЈ 

УЧЕСНИКА 

1. „Откривање дигиталног-креативна 

технологија у вртићу“ у организацији 

ЦИП 

29.10.- 02.12.2021. 32 бода 11 

2. „Научи-победи страх и адекватно 

укажи помоћ када је детету потребна“ 

 25.12.2021. 8 бодова   8 

3. ''Концепција основа програма - Године 

узлета''     

22. и 23.01.2022. 16 бодова 30 

4. ''Развијање реалног програма''    29. и 30.01.2022.    16 бодова 30 

5. ''Концепција основа програма Године 

узлета''     

26.-27.02.2022.     16 бодова 20 
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6. Обука за примену основе програма,  

„Године узлета“, за практичаре, 

документовање 

10.03.2022 8 бодова   30 

7. ''Развијање реалног програма''                                12.-13.03.2022. 16 бодова        20 

8. '' Стручни сарадници као носиоци 

промене'' 

30.-31.03.2022 16 бодова        2 

9. ''Концепција основа програма Године 

узлета''     

26.-27.03.2022 16 бодова 30 

10. Обука за примену основе програма,  

„Године узлета“, за практичаре, 

документовање 

31.03.2022 8 бодова   20 

11. ''Развијање реалног програма''                                09.-10.04.2022. 16 бодова        30 

12. Обука за примену основе програма,  

„Године узлета“, за практичаре, 

документовање 

08.06.2022 8 бодова   30 

13. „Значај и улога медицинских сестара у 

очувању и јачању имунитета у 

предшколском узрасту код деце“ 

15.06.2022. 10 бодова 4 

 

4.ОБЛАСТ РАДА: ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ 

РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

У овој области: 
 

 Подржавала сам, пратила и подстицала континуирани професионални развој 

запослених кроз стручно усавршавање, у установи и ван ње, у складу са планом 

стручног усавршавања, као и  лично стручно усавршавање; 

 Подржавала сам, пратила и подстицала иницијативу, идеје и нова решења 

запослених када су у питању све области рада; 

 Учествовала у изради плана стручног усавршавања запослених, који омогућава  

подстицање континуираног професионалног развоја запослених ; 

 Пратила ефекте и имплементацију стручног усавршавања; 

 Свакодневне консултације и размена информација са запосленима ; 

 Пратила и подстицала тимски рад, сарадњу на нивоу објеката и установе у 

целини, формирање Тимова; 

 Инструктивни увид и надзор васп.обр.рада ; 

 Решавала конфликте међу запосленима и према приговорима запослених; 

 Учествовала сам у изради плана обуке за јачање компетенција руководиоца 

радних јединица. 
 

5. ОБЛАСТ РАДА: САРАДЊА   
 

У току радне године: 
 

 Пружала сам помоћ васпитачима и мед. сестрама у остваривању свих форми 

сарадње са породицом; 

 Обављала разговоре са родитељима и представницима родитеља према потреби 

посла или на њихову иницијативу, кроз индивидуалне разговоре или путем 

групних – родитељских састанака. Родитељи су редовно обавештавани о свим 

актуелним информацијама; 

 Учествовала сам у раду Савета родитеља;  
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 Учествовала у раду Управног одбора -  сарађивала са органом управљања и 

поступала у складу са Одлукама Управног одбора. 

 Сарађивала сам, размењивала информације и достављала податке 

председницима синдиката (Самостални синдиката предшколског васпитања и 

Независни синдикат); 

 У складу са потребама Установе али и потребама и актуелним питањима 

локалне самоуправе,  благовемено сам  сарађивала са оснивачем. По потреби 

достављани су извештаји председнику општине, скупштини општине, буџетском 

сектору; 

 Сарађивала са установама, институцијама и удружењима у локалној заједници: 

Дом здравља, Центар за културу, Библиотека, Центар за социјални рад, Црвени 

крст, Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју, основне школе, 

месне заједнице, полицијом, сарадња са медијима и др. (у складу са Годишњим 

планом рада Установе); 

 Остварила сам сарадњу са удружењима, стручним институцијама и издавачким 

кућама како би се васпитачима и медицинским сестрама омогућило праћење 

семинара и стручно усавршавање ради унапређења васпитно образовног рада; 

 Благовремено сам обавештавала запослене и родитеље о актуелним питањима: 

нови Правилници, Извештај о безбедности у Установи, о реализацији 

повремених програма, информације о акцијама и предузетим активностима; 

 Остварила сарадњу са широм заједницом (предшколске установе подунавско-

браничевског округа и шире, установе, организације, удружења, привредни 

субјекти, Министарство просвете, науке и тех. развоја, Ш.У. Пожаревац) и 

учествовала у раду Актива директора предшколских установа подунавско-

браничевског округа. 

 

6.ОБЛАСТ РАДА: ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО 

УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ 
 

У току радне 2021/2022 године: 
 

 Учествовaла сам у изради и примени буџета; 

 Управљала финансијским токовима, старала се о благовременом измирењу 

обавеза, у складу са планираним и расположивим средствима; 

 Оцењивала постојеће стање, у погледу материјалних ресурса, стварања услова за 

несметан и квалитетан рад ; 

 Сарађивала са оснивачем ради обезбеђења материјалних ресурса; 

 Учествовала у планирању и спровођењу поступака јавне набавке, као и контроли 

радова у установи; 

 Старала се о обезбеђивању потребне документације и процедура, контроле 

спровођења процедура и ажурног и тачног вођења документације; 

 Заступала  установу и  припремала и презентовала извештаје органима установе 

и шире. 
 

7. ОБЛАСТ РАДА: ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА 

УСТАНОВЕ 
 

У овој области радила сам на: 
 

 Континуираном праћењу, спровођењу закона и подзаконских аката у области 

образовања,  радних односа, финансија и управљања; 
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 Контролисала  сам примену закона и прописа од стране запослених; 

 Припреми општих аката и потребне документације; 

 Информисању запослених о свим изменама, допунама закона и аката установе, 

обезбеђивање доступности истих сваком запосленом; 

 Извештајима у погледу спровођења тражених и наложених мера. 
 

ЗАКЉУЧАК 

Установа је током ове радне године задовољила потребе свих заинтересованих 

корисника са подручја општине и организовала квалитетан васпитно-образовни рад.  
 

Реализација циљева и задатака васпитно - образовног рада праћена је током радне 

2021/2022. године. На основу увида у Књиге неге и васпитно-образовног рада, као и 

Књиге васпитно-образовног рада констатовано је да су предвиђени програмски задаци 

и активности, највећим делом, реализовани.  
 

Извештај о раду стручних сарадника, као и евалуација рада Стручних актива и Тимова, 

које прати Педагошки колегијум, показују да се, у оквиру постојећих услова, испунила 

већина радних задатака и планираних активности.  
 

Веома значајно за ову радну годину је да је почела са радом нова централна кухиња - 

31.01.2022 год. а у складу са Правилником о ближим условима за исхрану деце у 

предшколским установама промењен је и темин за узимање оброка, тако да је доручак 

од 8,00 до 8,30 h; ужина од 10,30 до 11,00 h; ручак од 13,00 до 13,30 h и ужина за децу 

која остају дуже од 16,00h а такође и дистрибуција оброка (ручка) у сеоским вртићима 

из централне кухиње почела је 31.01.2022 год. 
 

Праћена је и реализација радних задатака радника на исхрани, радника на одржавању 

хигијене рубља и простора и констатовано је да су исхрана и хигијена задовољиле  

критеријуме. 
 

Сарадња са породицом  је добра уз обострано разумевање и уважавање.  

Велики утицај у планирањеу васпитно – образовног рада има епидемиолошка 

ситуација, тако да смо били приморани да све сарадње сведемо на онлајн контакте. 

Контакти са родитељима су се углавном остваривали путем вајбер група. 
 

Током првог полугодишта због неповољне епидемиолошке ситуације, имали смо и 

повећан број  позитивне деце и која су у изолацији збок контакта са члановима 

породице који су били позитивни на covid- 19 или су имали сличне симптоме.  

Примењивне су све мере које су препоручиване од Института за јавно здравље „Милан 

Јовановић Батут“ и Завода за јавно здравље – Пожаревац. По препорукама у протеклом 

периоду неколико група је било у кућном карантину. Док се током другог полугодишта 

ситуација нормализовала, дошло је до попуштања мера и није било позитивни на covid- 

19. 
 

Установа има добру сарадњу са свим партнерима у локалној заједници. Најзначајнија 

сарадња одвијала се са оснивачем у вези са свим питањима из своје надлежност и може 

се рећи да постоји обострано разумевање и уважавање потреба и могућности.  
 

И у овој години боравак трећег и сваког наредног детета, као и боравак деце из 

социјално угрожених група финансира се из буџета општине. 

За потребе основних школа из општине Установа припрема оброке за децу у 

продуженом боравку основних школа. 
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Финансирање Установе у током радне године од стране општинског и републичког 

буџета било је у складу са Финансијским планом. Финансирање од стране родитеља је 

углавном задовољавајуће.  

                                                               Директор ПУ „Чика Јова Змај“ Гордана Јанојлић 

                    

                            4.1.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  УПРАВНОГ ОДБОРА  
 

Сходно члану 54. Закона о основама система образовања и васпитања, Управни одбор 

установе има 9 чланова и то:  

 Три члана представника локалне самоуправе: до 11.07.2022. год. Вучен Мирјана, 

Пешић Лидија, Марковић Марица, од 11.07.2022. год. па на даље Снежана Илић, 

Игор Милошевић и Бојан Батинић. 

 Три члана представника родитеља: Јеремић Марија, Јанићијевић Весела, Милановић 

Наташа;  

 Три члана из реда запослених: Виторовић Данијела, Глишић Виолета, Јовановић 

Стојановић  Славица. 
 

У радној 2021/2022. години, одржано је укупно 15 седница Управног одбора. Због 

пандемије изазване вирусом Ковид -19, од 15,  2 седнице УО обавиле су се 

електронским путем из безбедносних разлога, а ради очувања јавног здравља и 3 

седнице телефонским путем због хитности посла. 

У оквиру свог рада, орган управљања ја допринео да се одлучује о свим битним 

питањима везаним за рад и пословање установе.  

Поштујући законске одредбе, а сходно члану 57. Закона о основама система образовања 

и васпитања, у првом полугодишту радне године Управни одбор је одлучивао о 

следећим питањима:  
1.  Предлог друге измене Плана јавних набавки велике вредности; 

2.  Усвајање Извештаја о реализацији Плана рада директора П.У. „Чика Јова Змај“ за   радну  

2020/2021. годину; 

3.  Усвајање Извештаја о реализацији Годишњег Плана рада П.У. „Чика Јова Змај“ за радну 

2020/2021. годину; 

4.  Усвајање Извештаја о реализацији Годишњег Плана стручног усавршавања за радну 

2020/2021. годину;   

5.  Усвајање извештаја о реализацији Акционог Плана стручног актива за развојно планирање за 

радну 2020/2021. годину. 

6.  Усвајање извештаја о Самовредновању за радну 2020/2021. годину; 

7.  Доношење Годишњег Плана рада П.У. „Чика Јова Змај“ за радну 2021/2022. годину; 

8.  Доношење Плана Стручног усавршавања за радну 2021/2022. годину;  

9.  Доношење Анекса Развојног плана за радну 2021/2022. годину;  

10.  Доношење Годишњег Плана о самовредновању за радну 2021/2022. годину; 

11.  Доношење Анекса Предшколског програма Установе за радну 2021/2022. годину; 

12.  Предлог измена и допуна финансијског плана за 2022. годину П.У.“Чика Јова Змај“ - 

ПРОГРАМ 8  ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ  

13.  Одобравање уписа деце узраста од 2 до 6,5 године у Голобоку; 

14.  Упознавање са изменама у новом Правилнику о мерама за утврђивање економске цене 

програма васпитања и образовања у предшколским установама; 

15.  Усвајање коначне верзије предлога измене и допуне финансијског плана за 2021.годину;  

16.  Усвајање предлога Правилника о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и 

усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем у П.У. „Чика Јова Змај“ 

17.  Покретање редовног годишњег пописа за 2021. годину и именовање: централне пописне 

комисије; комисије за попис основних средстава и ситног инвентара; комисије за попис залиха 

магацина, горива и енергената (лож уља, угља и дрва); комисије за попис обавеза, 

потраживања и попис благајне; 

18.  Усвајање предлога Финансијског плана за 2022. годину  П.У. „Чика Јова Змај“, ПРОГРАМ  8 - 
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Предшколско васпитање и образовање са пројекцијом за 2023. и 2024. годину; 

19.  Усвајање предлога планираних финансијских средстава за реализацију годишњег плана рада 

П.У. „Чика Јова Змај“, за радну 2021/2022. годину; 

20.  Информација о рефундирању путних трошкова запослених 

21.  Иформације о предлогу награђивања родитеља који редовно измирују своје обавезе плаћања 

према предшколској установи, најкасније до 10 у наредном месецу (биће ослобођени 50% од 

цене). 

22.  Усвајање извештаја о спроведеним јавним набавкама; 

23.  Одобравање уписа деце узраста од 2 до 6,5 године у Церовцу; 

24.  Извештај о попису за 2021. годину, Централне пописне комисије 

25.  Разматрање и доношење одлуке о предлогу за отпис потраживања према корисницима услуга 

П.У. „Чика Јова Змај“  због општег рока застарелости у складу са законом. 

26.  Разматрање Годишњег финансијског извештаја за 2021. годину П.У. „Чика Јова Змај“ 

ПРОГРАМ 8 - Предшколско васпитање и образовање, Програмска активност - функционисање 

предшколских установа. 

27.  Разматрање предлога плана Јавних набавки за 2022/2023. годину 

28.  Обавештење о изменама  и допуни Статута - пречишћен текст, П.У. „Чика Јова Змај“ дел.бр. 

3851 од 23.08.2021.год. 

29.  Измене и допуна Анекса 3, Правилника о организацији и систематизацији радних места са 

описом послова и радних задатака у П.У. „Чика Јова Змај“ 

30.  Верификација прилагођених објеката у Церовцу и Ратарима за целодневни боравак деце 

(предвиђено отварање мешовитих група обданишта од 2-6,5 година на целодневном боравку) 

31.  Предлог и договор око одобравања уласка родитеља у вртиће при довођењу и узимању детета 

(од 15 марта) 

32.  Разматрање и доношење одлуке о предлогу за пријаву деце за радну 2022-2023. годину 

33.  Разматрање и доношење одлуке о предлогу за измену уговора на 4 часа за млађу децу 

34.  Разматрање и доношење одлуке о предлогу за Уступање просторије у вртићу у Голобоку 

(фискултурна сала). 

35.  Усвајање полугодишњег Извештаја о реализацији Плана рада Установе за радну 2021/2022. 

годину 

36.  Усвајање полугодишњег Извештаја о реализацији Плана рада директора за радну 2021/2022. 

годину 

37.  Усвајање полугодишњег Извештаја о реализацији Плана стручног усавршавања за радну 

2021/2022. годину 

38.  Усвајање полугодишњег Извештаја о реализацији Плана рада стручног актива за развојно 

планирање за радну 2021/2022. годину 

39.  Усвајање полугодишњег извештаја о Самовредновању за радну 2021/2022. годину 

40.  Обавештење о изменама препорука примене противепидемиолошких мера у П.У. од 

14.03.2022. године 

41.  Разматрање и доношење одлуке о предлогу мреже објеката, васпитних група, броја деце и 

васпитног особља за радну 2022/2023. годину 

42.  Разматрање и доношење одлуке о предлогу за утврђивању већег односно мањег броја деце која 

се уписују у васпитну групу. 

43.  Обавештење о затварању продајног објекта „Змај“ 

44.  Обавештење о корекцији финансијског извештаја у делу пројекта. 

45.  Упознавање У.О. са ребалансом буџета 

46.  Усвајање предлога одлуке о утврђивању већег односно мањег броја деце која се уписују у 

васпитну групу, табеларни приказ група по вртићима код којих постоји одсупање од 

норматива 

47.  Усвајање предлога ребаланса буџета за 2022.годину 

48.  Доношење одлуке о отварању наменског подрачуна за реконструкцију вртића „Лептирић“ 

49.  Доношење одлуке о формирању радне групе за израду предшколског програма. 

50.  Измена и допуна усвојеног предлога мреже објеката, васпитних група, броја деце и васпитног 

особља за радну 2022/2023. годину (промена је у делу рада објеката у Церовцу и Ратарима) 

51.  Решење о разрешењу чланова Управног одбора ПУ "Чика Јова Змај", представника оснивача 

52.  Решење о именовању чланова Управног одбора ПУ "Чика Јова Змај", представника оснивача 

53.  Избор председника У.О. ПУ "Чика Јова Змај" 
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54.  Разматрање и доношење одлуке о предлогу за прву измену Плана Јавних набавки за 2022 и 

2023. год. 

55.  Разматрање и доношење одлуке о годишњем одмору директорке. 

56.  Разматрање и доношење одлуке о предлогу друге измене Плана Јавних набавки за 2022 и 2023. 

год. 
 

 На 48 седници У.О. П.У. „Чика Јова Змај“ која је одржана 11.07.2022. године три 

члана представника локалне самоуправе: Вучен Мирјана, Пешић Лидија, Марковић 

Марица, разрешени су чланства у У.О., а три нова члана представника локалне 

самоуправе су добили решења о именовању за чланове У.О. и то Снежана Илић, 

Игор Милошевић и Бојан Батинић. Изабран је и нови председни У.О. Снежана Илић 

- једногласно. 
 

Рад Управног одбора можемо оценити као експедитиван, јер су се чланови Управног 

одбора одазивали позиву, тако да смо увек имали кворум за рад и одлучивање, које је у 

највећем броју било веома ефикасно и брзо, тако да су седнице Управног одбора 

релативно кратко трајале. 

 

                                  Извештај израдила: Председница Управног одбора - Снежана Илић 
 

      4.1.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА  

 

Савет родитеља броји 15 чланова, који је редовно одржавао састанке и том приликом 

донео одлуке о коришћењу средстава родитеља  и избору понуде за осигурање деце.  
 

Чланови Савета родитеља за радну 2021/2022.годину: 

ПЛАВИ ЧУПЕРАК 

1. Бранка Алексић, замена Милица Милојевић 

ЛЕПТИРИЋ    

 Јелена Стевановић, замена и Милена Ђурић 

ТАШМАЈДАН  

1. Марта Кељаћ, замена Миња Елезовић 

ПЕТАР ПАН    

1. Бојана Танасковић Којадиновић, замена Ивана Танасковић Гецић 

РАЗВОЈНО 

1. Маријана Новаковић 

НАША РАДОСТ                                                                               

1. Ђурђина Младеновић замена Драгана Ракић 

АЗАЊА                    

1. Горан Пантић 

ГОЛОБОК 

1. Милош Рајковић 

КУСАДАК   

1. Милош Аврамовић, замена Ненад Бркић 

СЕЛЕВАЦ     

1. Марија Јеремић, заменик Сања Бајчић 
 

Савет родитеља ПУ „Чика Јова Змај“ у првом полугодишту радне 2021/2022. године 

редовно је одржавао састанке по плану рада, тако да је одржано 8 састанака Савета. 

На састанцима разматрана су питања и доношене одлуке из надлежности Савета 

родитеља и то:  
 



 

39 

 

Предшколскa установa „Чика Јова Змај“  Смедеревска Паланка 2021/2022 

Време 

одржавањ

а састанка 

Одлуке донете на састанцима Начин, 

реализатори и 

доказ  

13.09. 

2021.  

 

Управна 

зграда 

1. Конституисање Савета родитеља - ЈЕДНОГЛАСНО; 

2. Избор председника и заменика председника Савета родитеља,  

    ЈЕДНОГЛАСНО изабрана за председника Марта Кељаћ, за заменика   

3. Избор записничара Савета родитеља, ЈЕДНОГЛАСНО  

4.Разматрање и усвајање извештаја о реализацији Годишњег плана рада 

за  

    радну 2020/2021. г., ЈЕДНОГЛАСНО усвојен; 

5.Разматрање и усвајање предлога Годишњег плана рада за радну  

    2021/2022.г., ЈЕДНОГЛАСНО усвојен;  

6.Разматрање и усвајање Предшколског програма рада за 2021/2022. г.,  

    ЈЕДНОГЛАСНО усвојен; 

7.Разматрање и усвајање Развојног плана рада Установе за 2021/2022. 

г.,  

    ЈЕДНОГЛАСНО усвојен; 

8.Разматрање и усвајање плана самовредновања Установе за 

2021/2022.г.,  

     ЈЕДНОГЛАСНО  усвојен; 

9.  Избор издавача за дечју литературу  и часописе, ЈЕДНОГЛАСНО 

усвој.;  

10.Избор родитеља за представника Савета родитеља у Тиму за  

      самовредновање, ЈЕДНОГЛАСНО усвојено, изабрана - Ивана  

      Танасковић; 

11.Избор родитеља за представника Савета родитеља у Стручном 

активу за  

     развојно планирање, ЈЕДНОГЛАСНО усвојен, изабрана - Кристина  

     Минић; 

12.Избор родитеља за представника Савета родитеља у Тиму за  

      унапређивање квалитета рада и развој Установе, ЈЕДНОГЛАСНО  

      усвојен, изабрана – Марија Јеремић; 

13.Избор родитеља за представника Савета родитеља у Тиму за 

заштиту од  

     дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, 

ЈЕДНОГЛАСНО  

     усвојен, изабрана - Тијана Ненадовић; 

14.Разматрање предлога о финансирању осигурања деце, 

ЈЕДНОГЛАСНО  

     усвојено; 

 

 

Састанак СР 
 

Директор ПУ и  

чланови савета 

 

Записник 

Дел.бр. 4805 

 

19.10.2021

. 

 

Управна 

зграда 

 

1.Препоруке за поступање у случају потврђеног случаја COVID – 19 

код  

   деце у предшколским установама; 

2.Упознавање са изменама у новом Правилнику о мерама за 

утврђивање  

   економске цене програма васпитања и образовања у предшколским  

   установама; 

Састанак СР 
 

Директор ПУ, 

секретар, главна 

сестра и   

чланови савета 

Записник 

Дел.бр. 5612 

06.12.2021

. 

 

Управна 

зграда 

 

1.Разматран је предлог исхране деце у ПУ „Чика Јова Змај“                              

   ЈЕДНОГЛАСНО усвојенo; 

2.Препорука за поступање код појаве инфекције вирусом код деце у  

   предшколским установама, Институт за јавно здравље Р. Србије „Др  

   Милан Јовановић Батут“ 

3.Фото услуге за организовано Новогодишње фотографисање деце; 

4.Разматрање предлога садржаја и цене новогодишњих пакетића за 

децу; 

5.Договор око спровођења активности новогодишњих приредби; 

Састанак СР 
 

Директор ПУ, 

чланови савета и 

нутрициониста 
 

Записник 

Дел.бр. 6597 

 

26.01.2022 
Управна 

зграда 

1.Промена времена распореда јеловника за децу у ПУ „Чика Јова Змај“  

   ЈЕДНОГЛАСНО усвојено; 

2.Упознавање родитеља са Правилником о исхрани деце у ПУ „Чика 

Јова Змај“; 

Састанак СР 

Директор ПУ,  

чланови савета, 

нутрициониста и 
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 превентивна 

сестра 

Записник 

Дел.бр. 311 

04.03.2022

. 

1.Покретање поступка Јавних набавки – услуга, зимовање деце  

   предшколског  узраста на Златибору;     

 

Састанак СР 

Одржан 

електронским 

путем 

Записник 

Дел.бр. 928 

07.03.2022

. 

 

 

Управна 

зграда 

1.Усвајање записника са 4. и 5. седнице Савета родитеља; 

2.Разматрање полугодишњег извештаја о реализацији плана рада 

директора  

   за радну 2021./2022. годину; 

3.Разматрање полугодишњег извештаја о реализацији плана и програма  

    рада Установе за радну 2021./2022.годину; 

4.Разматрање полугодишњег извештаја о реализацији плана рада Тима 

за  

    самовредновање за радну 2021./2022.годину; 

5.Разматрање полугодишњег извештаја о реализацији плана рада 

Стручног  

    актива за развојно планирање за радну 2021./2022.годину.    

6.Промена чланова у Савету родитеља вртића „Наша радост“;   

Директор ПУ и  

чланови савета 
 

Записник 

Дел.бр. 966 

 

 

 

 

 

 

20.04.2022

. 

1. Сагласност за покретање поступка за избор добављача услуга за 

излет  

    деце у Београдски ЗОО врт у јуну; 

 

Састанак СР 

Одржан 

електронским 

путем 

Записник 

Дел.бр. 1767 

12.05.2022

. 

1. Излет деце у Београдски ЗОО врт у јуну; 

2. Сагласност за покретање поступка за избор добављача услуга  

    фотографисања деце; 

3. Завршна приредба предшколаца на стадиону; 

       3.1. Припрема предшколског програма; 

4. Текућа питања; 

       4.1. Замена столарије у вртићу „Петар Пан“; 

       4.2. Завршне приредбе; 

       4.3. Осигурање деце. 

Састанак СР 

Одржан 

електронским 

путем 
 

Записник 

Дел.бр. 2088 

 

 

 

Савет родитеља Установе има своје представнике, који узимају активно учешће у : 

стручном Активу за развојно планирање, Тиму за самовредновање, Тиму за 

унапређивање квалитета рада и развој Установе, Тиму за заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања, у Комисији за избор радних листова, као и 

другим тимовима и комисијама Установе, по потреби;  

Сарадња са родитељима и њиховим представницима у Савету родитеља била је веома 

добра у протеклом периоду. Такође сарадња са директором П.У. и Управним одбором 

је била на завидном нивоу. 

 

                                                       Извештај израдио пред. Савета родитеља: Марта Кељаћ 
 
 

                     4.2. ИЗВЕШТАЈИ  О  РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПРОГРАМА 

                                             СТРУЧНИХ  ОРГАНА 
 

4.2.1. ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНО ВЕЋЕ 
 

У складу са Статутом П.У. „Чика Јова Змај“ Смедеревска Паланка, васпитно 

образовно веће сачињавају медицинске сестре, васпитачи, сарадници и стручни 
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сарадници. Седнице Васпитно образовног већа сазива и њима руководио директор 

Предшколске установе. У делокругу свог рада васпитно-образовно веће бави се 

организационо–техничким и стручним питањима, планирањем, праћењем и 

вредновањем рада Установе. Рад Васпитно - образовног већа одвијао се на седницама у 

складу са Годишњим планом рада. 

У току радне 2021/2022. год. одржано је 4 седница В.О. већа. Извештај о 

активностима које су реализоване на седницама приказан је табеларно: 
 

Време и 

место 

Садржај рада Начин Реализатори Документ

ација 

  

13.09.2021 

“Петар 

Пан” 

1. Презентован и разматран Годишњи извештаја  

    ПУ „Чика Јова Змај“ за радну 2020/2021.   

    годину; 

2. Презентован и разматран Годишњи извештаја  

    директора за радну 2020/2021. годину; 

3. Поднет је Годишњи Извештај стручних      

    сарадника за радну 2020/2021. годину; 

4. Поднет је Годишњи Извештај Тима за   

    самовредновање; 

5. Поднет је Годишњи извештај Стручног  

   актива за развојно  планирање; 

6. Разматран је и усвојен предлога Годишњег    

    плана рада Установе за радну 2021/2022.    

    годину; 

7. Разматран је и усвојен предлога     

    Предшколског програма за радну 2021/2022.    

    годину. 

 

Састанак 

 

 

 

Директор, 

Стручни 

сарадници, 

Чланови 

ВОВ-а, 

Руководилац 

Тима за СВ, 

Председник 

СА за РП, 

Чланови 

ВОВ-а 

 

Записник  

 

 

Дел. бр. 

4806 

 

 

 

 

 

 

07.03.2022. 

“Петар 

Пан” 

1. Разматрање и анализа програмом предвиђеног   

    васпитно-образовног рада за протекли     

    период;    

2. Полугодишњи извештај о реализацији плана  

    рада ПУ за радну 2021/2022. годину; 

3. Полугодишњи извештај директора за радну  

    2021/2022. годину; 

4.Полугодишњи извештај Тима за    

   Самовредновање   за радну 2021/2022. годину; 

5. Полугодишњи извештај СА за развојно    

    планирање за радну 2021/2022. годину. 

Састанак Директор, 

Руководилац 

Тима за СВ, 

Председник 

СА за РП, 

Чланови  

ВОВ-а 

 

Записник 

 

Дел. бр. 

969/1 

 

 

 

 

 

24.05.2022. 

“Петар 

Пан” 

1. Примена принципа хоризонталног учења/ 

    Презентација реализације актуелних    

    пројеката у   ПУ. 

Састанак; 

Презентац

ија; 

Анализа и 

дискусија 

Координатор

и 

Пројеката; 

Чланови 

ВОВ-а 

Записник 

Дел. бр. 

2347 

 

26.08.2022. 

“Петар 

Пан” 

1. Годишњи распоред радника за радну      

    2022/2023.  годину. 
Састанак 

 

Директор Записник 

Дел. бр. 

4161 

 

Васпитно-образовно веће се бавило питањима која су значајна за рад предшколске 

установе, нарочито за васпитно - образовни процес: 

 анализирајући реализацију васпитно - образовног рада за одређени временски 

период; 

 планирајући будуће активности у циљу побољшања квалитета рада; 

 распоред деце по васпитним групама; 

 адаптацију деце; 

 културну и јавну делатност; 

 сарадњу са родитељима и широм друштвеном заједницом; 
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 доносио је одлуке о набавци дидактичког материјала, стручних часописа и 

литературе, радних листова за децу и др. 

Рад В.О.В-а протекао је у позитивној радној атмосфери и чланови су показали изузетну 

ефикасност у раду. 

 

                                                                   Извештај израдила - директор: Гордана Јанојлић 
 

                                    4.2.2.      ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

  

Током радне 2021/2022. године одржано је шест састанака Педагошког колегијума. 

Чланови Педагошког колегијума за радну 2021/2022. годину су:  
 

Председавајући, Директор Гордана Јанојлић 

Стручни сарадници Лела Милићевић - психолог,  

Драгана Нешић - педагог, 

СА мл. јаслених група Александра Јодић 

СА мешовитих јаслених група Марија Палић 

СА млађих група обданишта Зорица Настић 

СА средњих група обданишта Весна Костић 

СА мешовитих група обданишта Соња Петровић 

СА припремних група на 4 и 11 сати Јелена Матевски 

САВ Гордана Радојичић 

САМС Јелена Јордановић 

Тим за културну и јавну делатност Славољуб Маринковић 

Тим за израду годишњег плана рада установе и 

предшколског програма 

Данијела Виторовић  

ТИО тим Јасмина Радишић  

Тим за заштиту ид ДНЗиЗ Гордана Вујић 

Тим ментора и приправника Снежана Ишић 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе Весна Ђорђевић Вељовић 

Тим за сарадњу са породицом Данијела Торбица 

Тим за професионални развој Сања Радић 

Тим за пројекте и донације Дејан Јовичић 

Тим за осмишљавање и извођење представа за децу Надежда Мирковић 

Тим за израду играчака и др дидактичких средсава Данијела Ристић 
 

Извештај о раду Педагошког колегијума са динамиком рада, начинима реализације и 

носиоцима,  приказан у табели која следи: 
Време и 

место 

Питања која су разматрана и одлуке које су донешене: Начин реализације 

и 

реализатори 

1 састанак 

 

13.09.2021. 

 

Управна 

зграда 

- Договор око израде и одлука о усвајању Годишњег плана рада    

   ПК за радну 2021./2022. - једногласно;  

- Избор записничара - изабрана Соња Петровић - једногласно; 

- Разматрање и одлука о усвајању Годишњег извештаја о раду   

  Установе за радну 2020./2021. - једногласно;  

- Разматрање и одлука о усвајању Годишњег извештаја о раду  

   директора за радну 2020./2021. - једногласно; 

- Разматрање и одлука о усвајању Годишњег извештаја СА за  

   развојно планирање - једногласно; 

- Разматрање и одлука о усвајању Годишњег извештаја Тима за 

СВ –  једногласно; 

- Разматрање и одлука о усвајању предлога Годишњег плана 

рада  

  Установе за  радну 2021./2022 . - једногласно; 

- Разматрање и одлука о усвајању предлога Годишњег плана   

   Предшколског  Програма за радну 2021./2022. - једногласно ; 

- Именовање лица за реализацију и праћење стручног  

састанак 
 

Директор 

 

Чланови 

ПК 

 

Председник СА за 

РП 

Руководилац Тима 

за СВ 

 

Записник - Дел. бр. 

4796 
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усавршавања  запослених за радну 2021./2022.  једногласно, 

изабрана Сања Радић; 

- Разматрање предлога о формирању Тима за манифестацију 

Језичке  играрије - Кажи ми кажи; 

- Разматрање предлога и одлука о формирању Тима за израду  

  Предшколског програма - једногласно, чланови: Гордана 

Радојичић, Снежана Ишић, Снежана Радивојевић, Слађана 

Михаиловић, Драгана Нешић. 

2 састанак 

 

28.10.2021. 

 

Управна 

зграда 

- Израда предлога мера за унапређење периода ре/адаптације на  

  основу евалуација реализованог ВОР-а у протеклом периоду –  

   једногласно; 

- Израда предлога мера за унапређење примене плана  подршке 

деци  у редовним групама- једногласно; 

- Израда Годишњег плана Угледних/огледних активности –  

   једногласно; 

састанак 

Директор 

Координатор 

ТИО 

Чанови ПК 

Записник - Дел. бр. 

5756 

3 састанак 

 

28.12.2021. 

 

Управна 

зграда 

- Презентација имплементације мера за унапређење рада 

                     - Тим за унапређење исхране 

                     - Тим за сарадњу са породицом 

                     - Тим за пројекте и донације 

- Извештај о реализацији акционог плана Тима за  заштиту  од  

   дискриминације, насиља,  злостављања и занемаривања  

   једногласно; 

- Вредновање индивидуалних васпитно-образовних 

планова/анализа   и дискусија 

- Анализа остварености плана стручног усавршавања -

једногласно; 

састанак 

Директор 

чланови ПК, 

председник Тима за 

исхрану,за сарадњу 

са породицом, за 

пројекте и донације, 

ЗДНЗЗ 

Записник - Дел. бр. 

7126 

4 састанак 

 

03.03.2022. 

 

Управна 

зграда 

- Разматрање полугодишњег извештаја о раду Установе 

- Полугодишњи извештај о раду директора 

- Полугодишњи извештај о реализацији  Стручног актива за    

  развојно планирање 

- Полугодишњи извештај о реализацији  Тима за     

   самовредновање  

- Вредновање индивидуалних васпитно-образовних планова 

- Анализа остварености плана стручног усавршавања 

састанак 

Директор 

Чланови ПК 

Председник СА 

за развојно 

планирање 

Руководилац СВ 

Председник ТИО 

Записник - Дел. бр. 

908 

5 састанак 

 

23.05.2022. 

 

Управна 

зграда 

- Разматрање плана реализације наступајућих  јавних  

манифестација  

  на основу процене заштите интереса  деце на основу плана 

Тима за културну и јавну делатност / предлог мера заунапређење 

- Анализа броја пријављене деце за радну  2022./2023. годину, 

  формирање мреже објеката, васпитних група и структуре    

  васпитних група. 

Састанак 

директор, 

чланови ПК 

Председник Тима 

за културну и јавну 

делатност 

Председник 

пријавне комисије 

Записник - Дел. бр. 

2292 

6 састанак 

 

19.08.2022. 

 

Управна 

зграда 

- Израда Извештаја о раду педагошког колегијума 

- Разматрање Извештаја о реализацији ТИО тима/    

- Вредновање индивидуалних васпитно-образовних  планова 

- Разматрање Извештаја о реализацији плана стручног 

усавршавања запослених за радну 2021./2022. Годину 

- Израда Предлога Годишњег плана рада установе за 

2022./2023.годину 

Састанак 

Председник ТИО 

Председник Тима за 

професионални 

развој 

Директор 

чланови ПК 

секретар 

Записник - Дел. бр. 

4067 

Састанци Педагошког колегијума током радне године одржавани су у складу са 
планом и програмом рада, у позитивној радној атмосфери. 
                                                                Извештај израдила – директор: Гордана Јанојлић 
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4.2.3. КОЛЕГИЈУМ 
 

У циљу спровођења јединствене пословне и финансијске политике, јединственог 

програма стручног усавршавања, усклађивања тимског рада и координације 

рада радних јединица Установе, образован је Колегијум Установе. 
 

Радом Колегијума руководи директор. Колегијум чине 9 главних васпитача из 5 

градских и 4 објекта великих села, руководилац комерцијално-техничке службе, главна 

сестра, стручни сарадници, а по потреби  руководилац  рачуноводствене службе, 

секретар и нутрициониста. 
 

Колегијум је доносио препоруке и закључке који су достављани организационим 

јединицама на даљи поступак. Састанци Колегијума планирани су два пута месечно 

или по потреби.  
 

Табеларно је приказан извештај о раду Колегијума Установе преко тема које су 

разматране и реализоване на састанцима  током првог полугодишта радне 2021/2022. 

године. 
 

Време и 

место 

Садржај рада Начин реализације 

и  

реализатори 

Доказ 

16.09.2021. 

 

Управна 

зграда 

 

 

 

 

 

30.09.2021. 

 

Управна 

зграда 

 

ПРВА  СЕДНИЦА 

- Разматран је Извештај о почетку радне 2021./2022.   

   године (адаптација и пријем деце, инклузија); 

- Разматран је Извештај Комисије за избор  

   литературе за децу; 

- Разматран је Извештај о раду Савету родитеља; 

- Разматран је Извештај о раду УО; 

- Примене мера за спречавање епидемије КОВИД-19; 

- Извештај о радним књигама за протеклу годину. 

 

Састанак 

 

Директор, 

стручни сарадници 

руководиоци 

објеката 

Записник 

Дел.бр. 

4854 

ДРУГА  СЕДНИЦА 

- Договор око организације и реализације јавних  

   манифестација: „ Вашаријаде“,  ''Дечије недеље'',  

   „Шеширијаде“, „Дана Установе“ (прос. и приред.). 

- Договор око организације и  реализације  

  „Језичких играрија“ ; 

- Инструкције од стране педагога за попуњавање  

   матичне књиге. 

Састанак 

 

Директор, 

стручни сарадници 

руководиоци 

објеката 

Записник 

Дел.бр. 

5257 

15.10.2021. 

 

Управна 

зграда 

 

 

 

ПРВА СЕДНИЦА 

- Разматран је Извештај о реализацији јавних    

  манифестација: „ Вашаријаде“, ''Дечије недеље'',       

  „ Шеширијаде“, „Дана Установе“;         

-Извештај са актива директора и стручних сарадника   

  у Смедереву; 

-Извештај са скупштине удружења „Чигра“  

Смедерево; 

- Број пријављених оброка за месец септембар; 

-Препоруке за поступање код појаве инфекције   

  SARS-cov 2, код деце у предшколским установама. 

Састанак 

Председник Тим за 

КЈД, руководиоци, 

Директор, 

Носилац пројектних 

активности 

Записник 

Дел.бр. 

5553 

02.11.2021.  

 

Управна 

ПРВА СЕДНИЦА 

- Упознавање Колегијума са програмом рада  Тима  

   за унапређење исхране, имплементација програма 

Састанак 

Директор, 

руководиоци главна 

Записник 

Дел.бр. 

5831 
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зграда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.11.2021 

Управна 

зграда 

 

- Анализа бројног стања деце по објектима; 

- Анализа пријављених оброка по вртићима за  

   месец  септембар; 

- Договор око организације зимовања деце. 

- Организација зимовања деце (Анализа бројног  

   стања деце за зимовање, Одређивање медицинских   

   сестара за зимовање) 

- Презентација области квалитета за самовред.  

   Професионална  заједница учења; 

- Разматрање Извештаја комерцијално техничке сл.; 

- Упутства од стране педагога о писању радних 

књига; 

- Обавештење о удружењу „Чигра“ – одлазак на  

   семинар - Смедерево; 

- Информације о карантину деце из вртића „Плави  

  чуперак“ и „Ташмајдан“; 

- Договор око промене термина квиза за запослене; 

- Инструкције Тима за заштиту од дискриминације,  

   злостављања и занемаривања. 

МС 

руководилац за СВ 

Руководилац 

КТ службе 

 

ДРУГА СЕДНИЦА 

- Активности у оквиру васпитно-образовног рада; 

- Извештај о реализацији „Језичких играрија“; 

- Исхрана деце у П.У.; 

-Текуће одржавање у Установи; 

-Избор повереника и заменика за цивилну заштиту  

  (изабрани су за сваки објекат); 

-Преглед радних књига у вртићу „ПетарПан“; 

- Обавештење о удружењу „Чигра“ – одлазак на  

  семинар - Тара; 

-Договор око пакетића за децу радника. 

Састанак 

Директор, 

Носилац  

пројектних 

активности 

стручни сарадници 

руководиоци 

Записник 

Дел.бр. 

6291 

 

09.12.2021.  

 

Управна 

зграда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.12.2021. 

Управна 

зграда 

 

ПРВА СЕДНИЦА 

- Договор око тематског планирања и структуирања  

  простора објеката; 

- Разматрање извештаја Стручног усавршавања –  

  Квартални извештај; 

- Разматрање Кварталног финансијског извештај; 

- Активности у оквиру ВОР-а: Зимовање деце, 

  Прослава новогодишњих и Божићних празника. 

-Именовање Комисије за редован годишњи попис  

   за 2021. год. 

- Преглед радних књига у вртићу „Плави чуперак“; 

- Луткарско позоришна представа; 

- Прослава нове године запослених; 

- Фотографисање деце и пакетићи за децу; 

- Активности на Тргу 03.01.2022 

Састанак 

 

Директор 

Предсеник Тима за 

КЈД 

Руководиоци 

објеката 

Руководилац ФС 

Записник 

Дел.бр. 

6661 

 

ДРУГА СЕДНИЦА 

- Организација рада за време зимског распуста; 

- Активности  ВОР-а (фотографисање, приредбе,  

   прославе, хуманитарна продајна изложба,  

   организација рада за време предстојећих празника и  

   зимског  распуста). 

Састанак 

Координатор Тима 

Директор 

стручни сарадници 

руководиоци 

објеката 

Записник 

Дел.бр. 

7084 
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14.01.2022. 

 

Управна 

зграда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.01.2022. 

Управна 

зграда 

ПРВА СЕДНИЦА 

- Анализа и дискусија динамике флуктуације  

  долазности деце / предлог мера за повећање долаз  

  ности деце; 

- Разматрање Извештаја  о реализованим    

  активностима Дани „ Дечијих  радости“ .  

- Обука за основе програма предшколског образовања  

   и васпитања, Позивно писмо за стручну  

   конференцију за васпитаче; 

- Накнада за превоз запослених; 

- Обавештење о динамици исплате плата; 

- Одрађени и планирани послови Техничке службе по  

   вртићима. 

Састанак 

Директор 

Главна сестра 

Предсеник Тима за 

КЈД 

Руководиоци 

објеката 

 

Записник 

Дел.бр. 

132 

ДРУГА СЕДНИЦА 

- Промена у расподели оброка; 

 Записник 

Дел.бр. 

326 

04.02.2022.  

 

Управна 

зграда 

ПРВА СЕДНИЦА 

- Анализа ВОР-а  у току новогодишњих и Божићних    

   празника; 

- Презентација имплементације мера за унапређење  

   рада за: Тим за унапређење исхране, Тим за  

   сарадњу са породицом и Тим за пројекте и 

донације; 

- Бројно стање деце по објектима; 

- Бројно стање деце за зимовање; 

- Обука за основе програма предшколског образовања  

  и васпитања; 

- Преглед радних књига у вртићу „Наша радост“ 

- Договор око распуста за предшколце; 

Састанак 

Директор, 

стручни сарадници 

председник Тима за 

исхрану,за сарадњу 

са породицом, 

за пројекте и 

донације, 

руководиоци 

објеката. 

Записник 

Дел.бр. 

455 

25.02.2022. 

 

 

Управна 

зграда 

 

ДРУГА СЕДНИЦА 

-Упознавање запослених са финансијском ситуацијом  

  у установи и завршним рачуном 

- Праћење стручног усавршавања запослених 

-Текућа питања: (Активности у оквиру васп. образ 

рада, НУРДОР – оловке обавештења, 8 март – 

прослава, Информације за обуку Нове основе) 

Састанак 

 

Руководилац РФ 

службе, 

Директор, 

Координатор 

Записник 

Дел.бр. 

737 

 

15.03.2022. 

 

 

Управна 

зграда 

 

 

 

              ПРВА СЕДНИЦА 

- Пријављивање деце за радну 2022./2023. годину 

-Активности у ВОР-а : Тематско структуирање  

    простора 

- Обележавање 8. Марта 

- Организација пролећних активности 

- Полугодишњи Извештај Тима за заштиту деце од  

    насиља, злостављања и занемаривања 

- Полугодишњи Извештај о превентивној  

    здравственој   заштити 

- Текућа питања  (Измена препорука примене мера у  

   П.У. од 14.03.2022)  

Састанак 

 

Директор, 

стручни сарадници, 

руководиоци 

Председник Тима 

ЗДНЗЗ 

 

Главна МС 

Записник 

Дел.бр. 

1110 

 

28.03.2022 

              ДРУГА СЕДНИЦА 

-Полугодишњи Извештај о Реализацији програма  

    сарадње са  друштвеном средином  

-Полугодишњи Извештај о реализацији сарадње са    

Састанак 

 

Директор 

Председник Тима за 

Записник 

Дел.бр. 

1289 
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    породицом 

- Полугодишњи Извештај руководиоца о реализац.  

   плана   рада 

-Текућа питања (Преглед радних књига у вртићу  

  Кусадак, Представа „Ко је овде Црвенкапа“,  

  Обавештење о санитарном надзору, вртић Таш) 

сарадњу са 

породицом 

 

руководиоци 

 

19.04.2022.  

 

Управна 

зграда 

              ПРВА СЕДНИЦА 

- Активности у оквиру ВОР-а : „Дани цвећа - дани  

  пролећа“ 

- Организација Васкршње продајне изложбе 

- Организација „ Спортских играрија“ 

- Организација рада за време празника и пролећног   

   распуста 

- Текућа питања (Осигурање запослених и имовине,  

   Упознавање са правиником о дисциплинској и  

   материјалној одговорности, Стручни сусрети у  

   Врњачкој бањи, Жеље запослених за 2022-2023,  

   Извештај  - Завод Јавно здравље Пожаревац) 

Састанак 

 

Директор 

руководиоци 

 

Стручни сарадници 

Записник 

Дел.бр. 

1724 

 

   

16.05.2022.  

 

 

Управна 

зграда 

          ПРВА СЕДНИЦА 

- Активности у оквиру ВОР-а: (Организација 

централне  

   завршне манифестације деце ППП-а, Организација  

   завршних манифестација у оквиру објеката) 

- Организација екскурзије за децу ППП-а 

- Годишњи одмори : Израда плана коришћења у   

   складу са потребама породице и деце 

- Формирање Комисије за упис деце за радну  

  2022./2023. годину 

- Текућа питања (Жеље запослених, Ликовна  

   колонија, Нове основе програма, Бројно стање  

   пријављене деце, Исхрана деце, Обука запослених  

   за коришћење дигиталних алата). 

Састанак 

 

Директор 

руководиоци 

 

Координатор 

Главна МС 

 

Записник 

Дел.бр. 

2157 

 

23.06.2022. 

 

 

Управна 

зграда 

 

         ПРВА СЕДНИЦА 

- Анализа броја пријављене  деце и формирање  

   васпитних група  

 - Извештај Пријавне комисије и Педагошког  

   колегијума) са анализом и дискусијом  

- Организовање рада вртића за време летњег периода 

- Утврђивање плана инвестиционог одржавања 

- Текућа питања (Жеље запослених, Завршне  

   приредбе по објектима, Извештај директора и излет  

   у ЗООВРТ) 

Састанак 

 

Директор, 

Руководиоци 

Председник 

пријавне комисије 

 

Записник 

Дел.бр. 

3192 

 

18.08.2022.  

 

Управна 

зграда 

        ПРВА СЕДНИЦА 

- Извештај Уписне Комисије за радну 2022./2023. год 

- Припремљеност Установе за почетак нове радне  

  2022./2023.године 

- Извештај руководиоца о раду објеката за радну  

    2021./2022.годину 

- Текућа питања (Хуманитарни базар) 

Састанак 

Директор 

Председник 

комисије за упис 

деце 

Руководиоци 

Руков.КТ сл. 

Главна МС,стручни 

сарадници 

Записник 

Дел.бр. 

4043  
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                                                                 Извештај израдила – директор: Гордана Јанојлић 
 

4.2.3.1. Извештај руководиоца објекта „Петар Пан“ 
 

За радну 2021/22. годину у вртић „Петар Пан“ уписано је 236 детета, распоређено у 

једанаест васпитних група (млађа јаслена, старија јаслена, млађа обданишна , мешовита 

млађа-средња, средња обданишна, старија група 1, старија група 2, припремна група 1, 

припремна група 2, припремна група 4/11 и развојна група). 

Вртић је био декорисан и освежен за почетак нове школске године. Септембар је 

протекао у адаптацији ново уписане деце. И даље су на снази све превентивне мере које 

се строго поштују због епидемије covida-19. 

Општи и групни родитељски састанци одржани су у дворишту вртића као и Савет 

родитеља у различитим временским интервалима. На Савету родитеља изабран је 

председник за Савет родитеља Предшколске Установе. 

Октобар је почео у обележавању дечије недеље под слоганом „ Дете је дете да га волите 

и разумете“. Испраћен је распоред активности обележавања дечије недеље договореног 

на нивоу ПУ. 

У обележавању Дана Установе наш вртић је учествовао са две групе старијом 2 и 

припремном 1 које су изводиле кореографију и рецитале. Све је пропратила тв 

Јасеница. 

Обележена је слава вртића Св.Петка, обзиром на епидемиолошку ситуацију колач у 

цркву су носили само васпитачи. 

Васпитачи мешовите групе обданишта оплеменили су собу куповином штампача од 

рабата. 

Новембар месец је протекао ун пријатној и радној атмосфери, број долазеће деце није 

опадао. 

Васпитачи млађе групе обданишта освежили су собу кречењем и фарбањем ормарића. 

Такође ова група је добила и десет нових креветића и душека од Установе. 

Деца мале школе на 4h имала су јесењи распуст у периоду од 8.11.- 12.11.2021. године. 

У децембру месецу обележени су дани „Чика Јове Змаја“. Тема је била „Чика Јова у 

очима детета“ ликовни радови. Из нашег вртића учествовала су сва деца од јаслица до 

припремних група. Радове су деца радила код куће са родитељима, а потом смо 

направили изложбу у холу вртића. 

Децу ППП посетио је Деда Мраз из ОШ “Херој Радмила Шишковић“ и том приликом 

поделио деци поклоне. 

На ликовном конкурсу који је организовала ОШ „Вук Караџић“ под темом „ 

Новогодишња бајка“ узела су сва деца припремних група из нашег вртића. 

Припремне групе су добиле бојанке и књиге „Пажљивкова правила у саобраћају“ из 

агенције за безбедност у саобраћају.  

На нивоу вртића сва деца су се сликала са Деда Мразом. Деца су добила пакетиће које 

је донирала локална самоуправа. 

Крајем месеца у сали вртића деца су гледала луткарску представу „Ђолутак“ коју су 

изводили глумци из градског позоришта. 

Јануар месец је протекао у пријатној и радној атмосфери, број долазеће деце је био 

смањен. У овом месецу смо обележили и школску славу Свети Сава на нивоу група 

због епидемиолошке ситуације. 

30.08.2022.  

Управна 

зграда 

              ДРУГА СЕДНИЦА 

- Припрема за почетак нове радне године 

 Записник 

Дел.бр.   

4232 
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Од Уставове смо добили 30 штеп-дека и 20 навлака за душеке. 

У нашем вртићу је одржане две обуке Основе програма предшколског васпитања и 

образовања „Године узлета“. Обуке су трајале последња два викенда у јануару месецу. 

Присуствовали су сви запослени васпитачи и сестре из објекта. 

У овом месецу кренуло се са реорганизацијом оброка за децу. Нови распоред оброка је 

доручак, ужина, ручак, ужина. Самим тим померено је и време одмора (спавања) 

децекоје почиње у 11h и завршава се и 13h, ручак се сервира после спавања. 

Фебруар месец је обележила радна атмосфера и повећана долазност деце по групама. 

Одржана је трећа online обука Основе програма предшколског васпитања и образовања 

„Године узлета“ за све сестре и васпитаче који су имали обуке у предходном периоду 

из нашег вртића. 

Март месец почео је приредбама поводом 8.марат. Осим приредби поводом празника 

деца су правила разне честитке и друге предмете које су поклонили мамама. 

Због попуштања епидемиолошких мера од 14.03.2022. родитељима је дозвољен улазак 

у објекат вртића, што је у многоме олакшало рад васпитачима и даје позитивну 

атмосферу између васпитача и родитеља. 

У овом месецу наш вртић се укључио у хуманитарну акцију „НУРДОР“ под називом 

„Засади живот буди херој“. 

Деца припремних група 1 и 2 посетила су ОШ „Херој Радмила Шишковић“. 

28.03.2022. вртић је посетила менторка Марина Станојевић поводом нових основа 

„Година узлета“ и упознала запослене о раду у наредном периоду и сређивању објекта. 

Април месец је протекао у сређивању вртића за предстојеће нове основе. 

Деца припремне групе1 учествовала су на манифестацији „Дани Рома“ и том приликом 

деца и васпитачи су добили захвалницу. 

Деца ППП 4/11 посетила су ОШ „Херој Радмила Шишковић“ и том приликом упознала 

се са учитељима и школом. 

Крај месеца обележиле су активности везане за Ускрс. Продајну изложбу за родитеље 

правиле су три групе млађа јаслена, пришпремна 1 и припремна 4/11. 

Мај месец обележиле су разне активности како у самом вртићу тако и ван вртића. 

11.05.2022. Одржане су „Спортске играрије“ за децу старијих група у ОШ“Вук 

Караџић“. Учешће су узеле две групе из нашег вртића Старија група 1 и Старија група 

2. 

13.05.2022. Одржан је Крос РТС-а који је одржан у дворишту вртића. Крос су трчала 

деца припремних група и мале школе, након чега су деца добила медаље. 

21.05.2022. Одржана је Ликовна колонија на нивоу Установе у дворишту нашег вртиће. 

Учешће на колонији су узеле припремне групе и мала школа. На опште задовољство 

све присутне деце сви су били победници сваки вртић је добио захвалницу за учешће. 

27.05.2022. У Управној згради одржан је квиз за запослене  „И знање је забава“ где су 

учешће узеле три колегинице из нашег вртића. На наше велико задовољство 

колегинице су победиле и ушле у финале. 

У циљу унапређивања знања и вештина у области дигиталних технологија, у периоду 

од 18.05. – 27.05.2022.год. организована је обука за запослене у нашој установи. Обуку 

су прошле се колегинице из нашег вртића којима је то било неопходно. 

Јун месец обележен је завршним приредбама како на градском стадиону тако и у нашем 

вртићу. 

Почетком месеца деца припремних група ишла су на једнодневни излет у Београдски 

зоо врт са својим васпитачима. 

Деца припремних група имала су јавни час из енглеског језика . 

Крајем месеца организована је акција сређивања дворишта са родитељима. Акција је 

била успешна родитељи су направили три кућице од палета,офарбали гуме... 
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Крајем месеца замењена је стара столарија пвц столаријом у млађој групи обданишта. 

У месецу јулу  број долоазеће деце био је драстично смањен због годишњих одмора. 

Смањени број деце није утицао на васпитно-образовни рад који се обављао по плану и 

програму. 

У августу месецу активности су се одвијале по плану и програму. Крај месеца 

обележило је генерално средђивање како вртића тако и дворишта.  

29.8. и 30.8.2022. одржани су општи родитељски састанци у дворишту вртића. 

Као руководилац објекта могу рећи да сам задовољна и поносна на свој колектив 

протеклом радном годином у којој смо имали и лепих и мање лепих тренутака, али 

заједничким снагама све смо превазишли. 

                                                                                                           Руководилац Ана Ћирић 
 

4.2.3.2. Извештај руководиоца објекта „Ташмајдан“ 
                                                                                                      

Дечији вртић ,,Ташмајдан“ у радној 2021/22. и даље функционише у измењеној 

организацији рада која је детаљно разрађена у оперативном плану пријема и испраћаја 

деце јер родитељи не улазе у вртић због тренутне епидемиолошке ситуације у нашој 

земљи. Сви родитељи су о начину пријема и препорученим мерама и обавезама свих, и 

родитеља и чланова колектива нашег вртића упознати на родитељским састанцима 

одржаним пре почетка радне године на којима су поред групних васпитача 

присуствовали и превентивна сестра и руководиоц објекта. 

У вртићу су две јаслене групе, четири обданишне групе и једна група 11/4 припремног 

програма . Вртићу припада и ППП на четири сата у Влашком Долу, чији се рад одвија у 

просторијама школе. 

У вртићу су : 

 Четири медицинске сестре-васпитачи 

 Десет васпитача 

 Једна сервирка 

 Две спремачице 

 Једна превентивна сестра, која врши јутарњи пријем деце 

Број уписане деце по групама је: 

 Мешовита јаслена I – 10 

 Мешовита јаслена II- 13 

 Млађа група обданишта- 24 

 Средња група обданишта- 27 

 Старија група обданишта- 28 

 Припремна група обданишта-28 

 Припремна група 11/4h – 18 (8/10) 

 Полудневна припремна група, Влашки До- 11 

Број уписане деце је 23 у јаслицама, а у обданишту 125 детета, што је укупан број 

уписане деце у вртићу 148.  

Месец септембар је протекао у адаптацији новоуписане деце и реадаптацији деце која 

су већ била у вртићу, али је све протекло уобичајено чак и краће него обично иако 

родитељи не улазе у вртић. Деца су сада одговорнија, самосталнија и зрелија. 

У јаслицама је вршен сукцесиван пријем деце, у договору са родитељима. 

У обданишним групама ако је било потребе, деца су боравила краће у договору 

васпитача и родитеља. У млађој групи није било већих проблема, јер су деца већ 

познавала васпитаче. 

06.09.21. је одржан састанак Савета родитеља вртића где је изабран представник вртића 

за Савет родитеља ПУ, Марта Кељаћ, о чему постоји заведени записник. 
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У току месеца су одржани родитељски састанци у свим васпитним групама, у дворишту 

вртића где су родитељи ближе упознати о васпитно-образовном раду деце, и 

договорени начини комуникације родитеља и васпитача, о визуелним средствима 

комуникације, панои за родитеље, који су смештени на прозорима група да би 

ротитељи били о свему обавештени иако не улазе у вртић, као и о наставку 

функционисања вајбер група. 

Васпитно образовни рад одвија се по оријентационом плану за месец септембар где се 

прате и снимају дечије потребе, постигнућа и интересовања.ВОР се одвија по 

различитим моделима. По моделу ,,А“, рад се одвија у млађој, ппп 11 и ппп 11/4 сата, а 

по моделу ,,Б“ у средњој, старијој и ппп 4 сата у Влашком Долу. 

Месец октобар је почео обележавањем дечије недеље ,,Дете је дете да га волите и 

разумете“.  

04.10.21. Дан дечијих права- "Желим да разумеш" 

05.10.21. Вршњачка подршка у кризним ситуацијама 

06.10.21. Посета представника локалне самоуправе вртићима 

07.10.21. Изложба ручно прављених играчака од природних и рециклираних материјала 

08.10.21. "Мостови међу генерацијама"- израда порука за баке и деке, старије суграђане 

Све активност смо фотографисали и у виду колажа наш вртић је представљен на 

фејсбук страници Предшколске установе. Родитељи су преко својих вајбер група били 

детаљније упознати са свим активностима које су биле организоване. 

У сарадњи са Тимом за сарадњу са породицом, прослеђена је брошура "Социјално 

емоционално учење", преко вајбер група, у оквиру пројекта "Професионална онлајн 

заједница учења, учимо и мењамо праксу", креирана од стране ЦИП-а . 

Учешће повдом дана установе у онлајн приредби је имала ппп11 са тачком "Да ли си за 

плес?" 

Крајем месеца представници савета родитеља су преко вајбер групе обавестили све 

родитеље о информацијама са састанка Савета родитеља ПУ. 

10. новембра одржан је родитељски састанак у млађој групи обданишта. 

Остварена је сарадња са Основном школом „Вук Караџић“, која је организовала 

ликовни конкурс под називом „Цртајте мале веште руке творца наше азбуке“. Учешће 

на конкурсу узела су деца припремно предшколског програма из група  „Воћкице“ и 

„Кишобранчићи“. 

Остварена је и сарадња са Основном школом „Херој Радмила Шишковић“ у виду 

радионице за децу и родитеље. 

30.новембра одржан је родитељски састанак у мешовитој јасленој групи II. 

Крајем месеца у вртићу смо се договорили како ћемо на нивоу објекта да обележимо 

„Чика Јовине дане“. 

Прве две недеље децембра, биле су посвећене „Чика Јовиним данима“ и активности су 

се одвијале у сали вртића уз поштовање свих епидемиолошких мера. 

02. децембра  је организована изложба дечијих радова у сали вртића, поводом „Чика 

Јовине недеље“. Своје изложене радове деца су радила код куће заједно са родитељима. 

Фотогрфије, ликовне поставке и посете исте од стране деце, прослеђене су на вајбер 

групе и на фејсбук страницу ПУ. 

Деца обданишних група су свакодневно у сали вртића,преко пројектора,  гледала 

дечију емисију „Невен“. 

07. децембра васпитачи су извели позоришну представу „Где ја стадох ти продужи“, 

инспирисану стиховима Јована Јовановића Змаја. Друго извођење представе снимила је 

локална телевизија, ТВ Јасеница, а том приликом су присуствовале директор и педагог 

ПУ. 
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08. децембра је одржан Савет родитеља вртића на коме је одлучено да се организују 

новогодишњи пакетићи за децу, у режији родитеља у вредности 850,00 динара. 

ППП су имале посету Деда Мраза на прозору радних соба у организацији ОШ „ХРШ“, 

а добијене поклоне су отворили у сали вртића поред новогодишње јелке. 

ППП групе су учествовале и у ликовном конкурсу „Новогодишња бајка“ у 

организацији ОШ „Вук Караџић“. 

Вртић декорисан у новогодишњем духу. ОШ „Вук Караџић“ је поклонила два 

новогодишња платна за фотографисање, са насликаном јелким и Снешком. 

23. децембра је било новогодишње фотографисање са Деда Мразом и подела 

родитељских пакетића. 

Свака васпитна група је на адекватан начин обележила новогодишње празнике 

(новогодишњи украси, честитке,декорација...), снимањем једне новогодишње тачке која 

је прослеђена на вајбер групе и фотографијама које су објављене на фејсбук страницу 

ПУ. 

28. децембра деца су у сали вртића гледала луткарску позоришну представу „Ђолутак“ 

инспирисану музиком и текстовима Ђорђа Балашевића. 

30. децембра деци су подељни пакетићи које је донирала локална самоуправа. 

31. децембра вртић је радио до 12 часова. 

Између празника, уторак и среда, број долазеће деце у вртићу је био смањен, а у 

четвртак, из нашег вртића није било деце у дежурном вртићу „Петру Пану“. Током 

јануара, због школског распуста, број долазеће деце је био смањен. У свим васпитним 

групама, обележен је дан Св. Саве, прилагођен узрасту. 

Крајем месеца запослени су попунили упитникн Агенције за спречавањ корупције-

АСК. 

У току месеца фебруара запосленима је прослеђен упитник Тима за самовредновање, а 

родитељима брошура у оквиру појекта „Професионална онлајн заједница учења, учимо 

и мењамо праксу“.  

У току целог полугодишта било е спорадичног исписа деце као и уписа. На крају овог 

полугођа број уписане деце у јаслицама је 28, а у обданишту 128.  

Од 15.03.2022. године почело је пријављивање за нову радну годину 2022/2023.год. Као 

члан уписне комисије Данијела Виторовић је била у дирекцији од 15.03.2022. до 

01.04.2022. год. 

Од 14. 04. до 17. 04. , у Врњачкој Бањи одржана је Стручна конференција васпитача, на 

тему: „ Грађење односа као подстицај промена васпитно обраѕовне праксе“, из нашег 

вртића су на конференцији своје радове представили мастер васпитач Слачана 

Михаиловић и мастер васпитач Данијела Виторовић.  

Од продајне изложбе организоване поводом Ускршњих празника, наручене полице за 

све васпитне групе вртића „Ташмајдан“, као и за групу у Влашком Долу.  

Чланови тима „Ташмајдан“ учествовали на квизу организованом ради побољшања 

међуљудских односа свих запослених у П.У. 

Остварена је сарадња са Основним школама „Вук Караџић“ и „Херој Радмила 

Шишковић“. Деца припремног предшколског програма из група  „Воћкице“ и 

„Кишобранчићи“ су била у посети овим школама. 

Одржани родитељски састанци у свим вспитним групама. 

Старија група „Бомбончићи“ учествовала на спортским играма, организоване на нивоу 

П.У. у хали „Вук Караџић“. 

Млађу групу „Лоптице“ посетили су другари из вртића „Петар Пан“, мешовите групе 

„Совице“. 

10. маја организовано је фотографисање деце . Све узрасне групе су имале групно 

фотографисање, а ППП и фотографисање за таблое. 
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Техничко особље присуствовало организованој обуци. 

По два детета и васпитачи из ППП учествовали на дечијој ликовној колонији „Златна 

палета“ у организацији Предшколске Установе „Чика Јова Змај“. 

02. јуна одржана завршна приредба предшколаца ПУ на стадиону, што је снимила ТВ 

Јасеница. 

Деца припремно предшколског програма била на једнодневном излету у Београду у 

ЗОО врту 03.јуна. 

ППП „Воћкице“ 08. јуна одржала је завршну приредбу у вртићу, а ППП 11/4 16.јуна. 

Сви чланови вртића присуствовали организованим састанцима ПУ и о свему 

обавештавали остале чланове вртића. 

Од 13.06.202. године почели су годишњи одмори. Рад је организован у три обданишне 

групе и једна јаслена. Радила су по два васпитача у групи и  две сестре у јасленим 

групама. 

Васпитно–образовни рад је планиран и реализован тако што је прилагођен саставу 

групе. Планирање за време одмора је на нивоу вртића , а не на нивоу групе као што је 

случај у току радне године. 

Рад у месецу јулу и августу се одвијао по плану ПУ у вртићу „Плави Чуперак“.Рад се 

одвијао у три васпитне групе ,једној јасленој и две обданишне.  

Тим за самовредновање рада је преко вајбер групе последио упитник за запослене  и 

родитеље. 

Одржани су састанци Стручног  актива васпитача и Стручног актива медицинских 

сестара, као и Васпитно образовно веће 26.08.2022.Одржани су тимови и урађени 

извештаји за радну 2021. / 2022 .год. 

Одржани су родитељски састанци пре почетка нове радне године у свим васпитним 

групама и то: 

• 29.08.2021. јаслена и мешовита група у 17h 

• 29.08.2021. млађа група обданишта у 17 h 

• 30.08.2021. средња група обданишта у 17 h 

• 30.08.2021. старија група обданишта у 17h  и 

• 30.08.2021. припремна група у 17h  као и група ППП на11/ 4 и у Влашком Долу. 

Свим родитељским састанцима  присуствовалa je превентивна сестра.  

Такође 30.08.2021. тим вртића „ Ташмајдан“ је имао састанак око почетка нове радне 

године и начина функионисања, као и расподела задужења и обавеза сваког запосленог 

у вртићу. 

Све информације са састанка тимова Установе су прослеђене свим запосленима у 

вртићу путем вајбер групе "Ташмајдан", о чему постоје и извештаји у свесци тимова 

вртића са коментарима и сугестијама, тако да се одвија вертикални проток 

информација.   

У току године сви тренутно настали технички проблеми решавани су у ходу. Добра 

комуникација са свим службама ПУ. 

                           

                                                                            Руководилац вртића: Слађана Михаиловић 
 

  ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ НА 4 САТА У ВЛАШКОМ ДОЛУ 
 

Септембар:„Дани комбајнера“учешће у ревијалном делу, јесењи крос 

Октобар:Дечија недеља, Спортски дан, Цртање по асфалту, Маскенбал, Слатка 

радионица, Дечија права и обавезе 

Децембар: Позоришна представа „Ђолутак“, Новогодишња представа – онлајн, 

Пакетићи за децу и Деда Мраз – у организацији родитеља 

Март: Израда честитки за маме 
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Април: Фарбање ускршњих јаја,Такмичење за најлепше јаје, Такмичење за најјаче јаје 

(деца, родитељи, учитељи, васпитачица), Израда и слање честитке за Ускрс другарима 

из вртића у Азањи 

Мај:Учешће на спортских игрицама,  Крос РТС-а, Посета вртићу „Ташмајдан“ 

Јун: Излет у зоолошки врт у Београду, Завршна приредба заједно са ђацима четвртог,  

разреда и учитељицом Бојаном, Заједничка приредба предшколаца 

 

                                                                                           Васпитачица: Анђа Миловановић 

 

4.2.3.3. Извештај руководиоца објекта „Лептирић“ 
 

СЕПТЕМБАР: 
У радној 2021/22 години у вртић је уписано укупно 127 детета у 5,5 васпитних група и 

то: 

 Мешовита јаслена група - 23 детета (групу воде три медицинске сестре – васпитачи: 

Гордана Живковић, Миланка Голе, Сузана Јелић) 

 Мешовита група обданишта – 23 детета (васпитачи: Милица Стевановић и Марија 

Стојадиновић) 

 Средња група обданишта – 24 детета (васпитачи: Надежда Мирковић и Марина 

Стевановић Танасковић) 

 Старија група обданишта – 26 детета (васпитачи: Јадранка Маторкић и Горица 

Коларевић) 

 Припремни предшколски програм – 31 дете (васпитачи: Љиљана Петровић 

Миловановић и Катарина Станојевић) 

Вртићу ,,Лептирић“ припада и једно село где се одвија припремни предшколски 

програм на 4 сата и то: 

 Баничина – 11 детета (васпитач: Весна Маликовић, ради по моделу ,,А“) 

На пословима превентивне здравствене заштите ради медицинска сестра Снежана 

Јевтић. 

У вртићу раде једна сервирка и две спремачице. 

Васпитно образовни рад у свим групама у ,,Лептирићу“ се одвија по моделу ,,Б“. 

01.09.2021. г. је почела нова радна година са мерама превенције против вируса КОВИД 

19. 

Месец септембар је протекао у адаптацији ново уписане деце и реадаптацији деце која 

су већ била у вртићу, све је протекло уобичајено. У јаслицама је вршен сукцесивни 

пријем деце, у договору са родитељима. 

У току месеца су одржани родитељски састанци у свим васпитним групама у дворишту 

вртића где су родитељи ближе упознати са васпитно образовним радом, начини 

комуникације родитеља и васпитача, панои за родитеље, функционсање вибер група. 

Изабрани су родитељи за Савет родитеља. Свим састанцима присуствовала је 

превентивна медицинска сестра Снежана Јевтић и упознала све родитеље са мерама 

превентивне здравствене заштите у установи. 

06.09.2021. г. је одржан састанак са Саветом родитеља вртића где је изабран 

представник вртића за Савет родитеља ПУ ,,Чика Јова Змај“ Јелена Стевановић. 

Васпитно особље вртића је у току септембра месеца учествовало у раду Тимова и 

Стручних актива Установе. 

30.09.2021. састанак Тима вртића ,,Лептирић“, договор за ,,дечију недељу“, текућа 

питања. 

17.09.2021. г. одржан је крос на нивоу вртића учешће су узеле све васпитне групе. 

27.09.2021. г. активности на тему ,,вашаријада“ учешће су узеле све васпитне групе. 
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У току месеца је остварена сарадња са драмским сарадником Тијаном Јозић. 

У септембру месецу почео је да се реализује програм Енглески језик у припремној 

групи , реализатор програма је  ВеснаЂорђевић  Вељовић. 

Све информације са састанка Тимова установе су прослеђене свим запосленима у 

вртићу, тако да се одвија вертикални проток информација. 

Руководилац објекта сарађује са свим службама по потреби посла. 

У току месеца је извршена дератизација и дезинфекција вртића, била је посета 

директорке, главне сестре и референта за безбедност. 

У средњој групи обданишта донација родитељке С.Ј. ЦД плејер. 

Поправљена мала капија (замењена брава) и велика капија (нов катанац). 

ОКТОБАР: 
Васпитно – обраазовни рад у месецу октобру је реализован према етапним плановима 

васпитних група, према потребама и интересовањима деце. 

Месец смо започели обележавањем дечије недеље под називом ,,Дете је дете да га 

волите и разумете“. 

04.09.2021. г. Дан дечијих права ,,Желим да разумеш“. 

05.09.2021. г. Вршњачка подршка у кризним ситуацијама. 

06.09.2021. г. Посета председника локалне самоуправе вртићима. 

07.09.2021. г. Изложба ручно прављених играчака од природних и рециклираних 

материјала. 

08.09.2021. г. ,,Мостови међу генерацијама“ – израда порука за баке и деке. 

Учешће у активностима су узели деца и васпитачи из свих група према 

интересовањима и могућностима деце, садражаји су били многобројни и разноврсни.  

Детаљан извештај послат тиму за културну и јавну делатност. 

15.10.2021. г. Предшколци су обрадовани радним листовима за припремни 

предшколски програм који смо добили на поклон од локалне самоуправе а сва деца у 

вртићу новим играчкама. 

Представници тимова су учествовали у раду тимова у установи и преносили 

информације колегиницама у вртићу. 

У току месеца смо имали посету директорке и главне медицинске сестре. 

27.10.2021. г. Обележена је слава вртића Света Петка у складу са мерама заштите од 

COVID – 19. 

Саниран је улазни део вртића од прокишњавања. 

Припремна група остварила сарадњу са О.Ш. ,,Вук Караџић“, слањем дечијих ликовних 

радова за наградни конкурс поводом дана школе ,,Цртајте, мале веште руке, творца 

наше азбуке!“ 

Остварена је и сарадња са музејем израда скулптуре под називом ,,Торањ“, од лего 

коцкица деца припремне групе ,,Бубамаре“. 

Према потреби посла организован рад у вртићу и остварена сарадња са свим службама 

у установи. 

НОВЕМБАР: 
Васпитно – образовни рад у месецу децембру је реализован према етапним плановима 

васпитних група, према потребама и интересовањима деце. 

06.12.2021. г. Одржан Савет родитеља установе у управној згради у 16:00 часова, 

присуствовала родитељка Јелена Стевановић. Одлуке проследила у вибер групу Савета 

родитеља вртића ,,Лептирић“. 

,,Чика Јова Змај у очима деце“, радови деце са родитељима постављени на FB страну 

установе.  

15.12.2021. г. У 19:00 часова отварање изложбе ,,Дечији ликовни салон“ у Народном 

музеју присуствовала васпитачица Љиљана Петровић Миловановић, припремна група. 



 

56 

 

Предшколскa установa „Чика Јова Змај“  Смедеревска Паланка 2021/2022 

15.12.2021. – 20.12.2021. г. Одржани родитељски састанци на нивоу васпитних група у 

свим групама путем вибер група са родитељима. 

Урађена је декорација вртића и кићење новогодишње јелке са децом припремне групе. 

21.12.2021. г. Фотографисање са Деда Мразом и додела новогодишњих пакетића деци 

које су припремили родитељи. 

21.12.2021. г. Посета директора и учитеља из ХРШ школе, пригодни поклони за децу 

припремне групе и позив деце на дружење у школи.  

22.12.2021. г. ,,Новогодишњи еколози“ новогодишња представа деце припремне групе 

за другаре из вртића. 

Радови деце припремне групе послати у ОШ ,,Вук Караџић“ на тему ,,Новогодишња 

бајка“, добитници новогодишњих пакетића деца М.С. и М.В.. 

28.12.2021. г. Додела новогодишњих пакетића свој деци вртића од општине града. 

30.12.2021. г. Представа за децу ,,Ђолутак песмарица“, у сали вртића у 8:30 часова 

представа је из градског позоришта. 

30.12.2021. г. Деца средње групе две музичке тачке за родитеље приказане путем вибер 

групе и на FB страницу установе. 

30.12.2021. г. У 16:00 часова на Тргу одржан јавни час глуме за децу, представа и 

хуманитарна продајна изложба за кој су радове припремили деца, родитељи и 

васпитачи вртића ,,Лептирић“. 

У току месеца васпитачи, медицинске сестре васпитачи присуствовали тимовима и 

активима руководилац учествовао  раду колегијума. Остварена сарадња са свим 

службама по потреби посла. 

ДЕЦЕМБАР: 
Васпитно – образовни рад у месецу децембру је реализован према етапним плановима 

васпитних група, према потребама и интересовањима деце. 

06.12.2021. г. Одржан Савет родитеља установе у управној згради у 16:00 часова, 

присуствовала родитељка Јелена Стевановић. Одлуке проследила у вибер групу Савета 

родитеља вртића ,,Лептирић“. 

,,Чика Јова Змај у очима деце“, радови деце са родитељима постављени на FB страну 

установе.  

15.12.2021. г. У 19:00 часова отварање изложбе ,,Дечији ликовни салон“ у Народном 

музеју присуствовала васпитачица Љиљана Петровић Миловановић, припремна група. 

15.12.2021. – 20.12.2021. г. Одржани родитељски састанци на нивоу васпитних група у 

свим групама путем вибер група са родитељима. 

Урађена је декорација вртића и кићење новогодишње јелке са децом припремне групе. 

21.12.2021. г. Фотографисање са Деда Мразом и додела новогодишњих пакетића деци 

које су припремили родитељи. 

21.12.2021. г. Посета директора и учитеља из ХРШ школе, пригодни поклони за децу 

припремне групе и позив деце на дружење у школи.  

22.12.2021. г. ,,Новогодишњи еколози“ новогодишња представа деце припремне групе 

за другаре из вртића. 

Радови деце припремне групе послати у ОШ ,,Вук Караџић“ на тему ,,Новогодишња 

бајка“, добитници новогодишњих пакетића деца М.С. и М.В.. 

28.12.2021. г. Додела новогодишњих пакетића свој деци вртића од општине града. 

30.12.2021. г. Представа за децу ,,Ђолутак песмарица“, у сали вртића у 8:30 часова 

представа је из градског позоришта. 

30.12.2021. г. Деца средње групе две музичке тачке за родитеље приказане путем вибер 

групе и на FB страницу установе. 
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30.12.2021. г. У 16:00 часова на Тргу одржан јавни час глуме за децу, представа и 

хуманитарна продајна изложба за кој су радове припремили деца, родитељи и 

васпитачи вртића ,,Лептирић“. 

У току месеца васпитачи, медицинске сестре васпитачи присуствовали тимовима и 

активима руководилац учествовао  раду колегијума. Остварена сарадња са свим 

службама по потреби посла. 

ЈАНУАР: 
Васпитно – образовни рад у месецу јануару је реализован према етапним плановима 

васпитних група, према потребама и интересовањима деце. 

13.01.2022. г. Приправница М.Д. имала активност у средњој групи обданишта, 

приуствовале директорка, ментор, васпитач С.И. . 

-Директорка обишла васпитне групе, прегледала радне књиге, портфолије васпитача и 

деце. 

14.01.2022. г.  Посета психолога Л.М. . 

-Колегијум 

15.01.2022. г. Постављен видео надзор (две камере). 

26.01.2022. г. Састанак Савета родитеља на нивоу установе, информације прослеђене у 

групу Савета родитеља на нивоу вртића. 

27.01.2022. г. Посета ликовног сарадника С.Н. .  

-Колегијум 

-Пригодним активностима обележен Свети Сава (приче, песме, ликовне активности). 

-Деца мале школе у Баничини посетила цркву и добила пакетиће, укључили се у 

активности школске деце у селу. 

Руководилац остварује сарадњу са свим службама по потреби посла организује рад у 

вртићу и извештава запослене са састанака колегијума. 

ФЕБРУАР: 
Васпитно-образовни рад у вртићу се одвијао према плану и програму у свим васпитним 

групама. 

01.03.2022. г. Уписано двоје деце, једно мешовита јаслена, једно мешовита обданишта. 

02.03.2022. г. Активност приправника М.Д. у припремној групи. 

-Посета психолога. 

-Индивидуални разговор у мешовитој групи обданишта са мајком детета П.Л.. 

-Оловке за НУРДОР (210 комада). 

05.03.2022. г. Урађена дезинсекција и дератизација вртића. 

07.03.2022. г. Родитељски састанак у средњој групи обданишта. 

-Васпитно-образовно веће. 

08.03.2022. г. Активности поводом 8. марта у свим васпитним групама онлине и израда 

честитки за мајке. 

09.03.2022. г. Весна С. у превентиви. 

10.03.2022. г. Састанак Тима за пројекат ,,Заиграни“. 

-Посета психолога.  

15.03.2022. г. Колегијум. 

17.03.2022. г. Дани математике, Креативни центар, огледни час, онлине. 

28.03.2022. г. Посета директорке и присуство на усмереној активности у припремној 

групи код васпитача К.С.. 

-Посета главне медицинске сестре и референта комерцијално-техничке службе. 

21.03.2022. г. Литература ,,Године узлета“-12 комада. 

21.03.2022. г. Садња три дрвета јоргована у дворишту вртића у сарадњи са родитељима. 

-Родитељски састанак у мешовитој групи обданишта. 

26/27.03.2022. г. Први део обуке ,,Године узлета“. 
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28.03.2022. г. Колегијум. 

У току месеца се радило на реализацији пројекта ,,Заиграни“ у сарадњи са породицом и 

локалном заједницом, формиран простор у сали вртића. 

Одржавани састанци на нивоу вртића, прослеђиване информације са састанака, 

остварена сарадња са свим службама по потреби посла. 

Руководилац остварује сарадњу са свим службама по потреби посла организује рад у 

вртићу и извештава запослене са састанака колегијума. 

МАРТ: 
Васпитно-образовни рад у вртићу се одвијао према плану и програму у свим васпитним 

групама. 

01.03.2022. г. Уписано двоје деце, једно мешовита јаслена, једно мешовита обданишта. 

02.03.2022. г. Активност приправника М.Д. у припремној групи. 

-Посета психолога. 

-Индивидуални разговор у мешовитој групи обданишта са мајком детета П.Л.. 

-Оловке за НУРДОР (210 комада). 

05.03.2022. г. Урађена дезинсекција и дератизација вртића. 

07.03.2022. г. Родитељски састанак у средњој групи обданишта. 

-Васпитно-образовно веће. 

08.03.2022. г. Активности поводом 8. марта у свим васпитним групама онлине и израда 

честитки за мајке. 

09.03.2022. г. Весна С. у превентиви. 

10.03.2022. г. Састанак Тима за пројекат ,,Заиграни“. 

-Посета психолога.  

15.03.2022. г. Колегијум. 

17.03.2022. г. Дани математике, Креативни центар, огледни час, онлине. 

28.03.2022. г. Посета директорке и присуство на усмереној активности у припремној 

групи код васпитача К.С.. 

-Посета главне медицинске сестре и референта комерцијално-техничке службе. 

21.03.2022. г. Литература ,,Године узлета“-12 комада. 

21.03.2022. г. Садња три дрвета јоргована у дворишту вртића у сарадњи са родитељима. 

-Родитељски састанак у мешовитој групи обданишта. 

26/27.03.2022. г. Први део обуке ,,Године узлета“. 

28.03.2022. г. Колегијум. 

У току месеца се радило на реализацији пројекта ,,Заиграни“ у сарадњи са породицом и 

локалном заједницом, формиран простор у сали вртића. 

Одржавани састанци на нивоу вртића, прослеђиване информације са састанака, 

остварена сарадња са свим службама по потреби посла. 

Руководилац остварује сарадњу са свим службама по потреби посла организује рад у 

вртићу и извештава запослене са састанака колегијума. 

АПРИЛ: 
Васпитно-образовни рад у вртићу се одвијао према плану и програму у свим васпитним 

групама. 

04.04.2022. г Посета психолога, посета ликовног сарадника. 

-Уписано једно дете у мешовиту јаслену групу. 

05.04.2022. г. Санетарна инспекција у вртићу узети брисеви из кухиње. 

08.04.2022. г. Посета психолога. 

09/10.04.2022. г. Обука ,,Године узлета“-2. део. 

Од 11.04.2022. г. Васкршња продајна изложба на нивоу вртића коју су припремили 

васпитачи, од зарађеног новца купљена два сунцобрана за двориште вртића. 
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18.04.2022. г. Завршен пројекат ,,Заиграни“ и прослеђен у Центар за перцептивни 

развој. 

19.04.2022. г. Колегијум. 

-Посађено 5 садница боровнице-донација од ,,Супериора“, посадио родитељ Салатић из 

средње групе обданишта. 

-Донација за вртић штампач(полован)-средња група обданишта, родитељ С. Гојковић. 

-Донација у мешовитој групи обданишта од родитеља трапасте завесе за собу. 

28.04.2022. г. Донација за вртић из Оптимума (бојанке, свеске, колаж папир, дрвене 

боје и креде у боји). 

Одржавани састанци на нивоу вртића, прослеђиване информације са састанака, 

остварена сарадња са свим службама по потреби посла. 

Руководилац остварује сарадњу са свим службама по потреби посла организује рад у 

вртићу и извештава запослене са састанака колегијума. 

МАЈ: 
Васпитно-образовни рад у вртићу се одвијао према плану и програму у свим васпитним 

групама. 

09.05.2022. г. Уписано једно дете у средњу групу обданишта. 

11.05.2022. г. Организоване спортске игрице за децу старијих група обданишта у ОШ 

,,Вук Караџић“, учествовала су деца из старије групе обданишта и добила медаље. 

-Уписано једно дете у мешовиту јаслену. 

13.05.2022. г. Деца припремне групе и мале школе из Баничине у двориштима вртића 

трчала крос РТС-а. 

-Уписано једно дете у старију групу обданишта. 

-На нивоу вртића организована акција васитача, родитеља и деце на уређењу дворишта, 

посађено цвеће, постављена два коша, направљена два аутомобила од палета, једна 

кухиња, једна кућица, једна кллупа, један сточић, једна музичка табла, један сточић од 

гајбица и магичне табле, допуњен пешчаник песком. 

16.05.2022. г. Фотографисање деце у вртићу, групне фотографије и таблои за децу 

припремне групе. 

-Колегијум. 

17.05.2022. г. Посета директорке и технничке службе. 

20.05.2022. г. Донација од родитеља припремне групе, две полице у вредности 25.000 

динара. 

23.05.2022. г. Посета директорке и шефа кухиње. 

-Постављене тракасте завесе у мешовитој јасленој групи, донација у вредности 35.000 

динара, водотермика Д.О.О.  

27.05.2022. г. Фарбање справа у дворишту вртића, започето. 

28.05.2022. г. У рањим јутарњим часовима пожар у вртићу, обавештене и укључене све 

надлежне службе установе и града. 

Од 30.05.2022. г. Рад организован у згради дворишта вртића ,,Петар Пан“, рад се одвија 

у три просторије(мешовита јаслена и мешовита група обданишта, средња и старија 

група обданишта, и припремни предшколски програм). 

Због услова рада потребан материјал и играчке, добили смо од директорке, колегиница, 

родитеља и донацију из Оптимума. 

31.05.2022. г. Деца припремне групе и мале школе Баничина учествовали на завршној 

приредби установе на градском стадиону. 

Одржавани састанци на нивоу вртића, прослеђиване информације са састанака, 

остварена сарадња са свим службама по потреби посла. 

Руководилац остварује сарадњу са свим службама по потреби посла организује рад у 

вртићу и извештава запослене са састанака колегијума. 
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ЈУН: 
Васпитно-образовни рад у вртићу се одвијао према плану и програму у свим васпитним 

групама. 

02.06.2022. г. Организован излет деце припремне групе у зоо врт у Београду. 

08.06.2022. г. Јавни час из енглеског језика за родитеље. 

08.-14.06.2022. г. Онлине обука 3. део ,,Године узлета“. 

10.06.2022. г. Завршна приредба деце припремне групе и дружење са родитељима. 

У току месеца је донета документација и књиге из вртића ,,Лептирић“, родитељима 

дати дечији портфолио, литература, часописи и дечије ствари. Из вртића су изнешене 

играчке, полице и складиштене у гаражу. У вртић ,,Петар Пан“ донето из Лептирића 31 

кревет и душек и 30 душека послато на прање. Васпитачи су распремили комплетан 

објекат за сређивање које је у току.  

Одржавани састанци на нивоу вртића, прослеђиване информације са састанака, 

остварена сарадња са свим службама по потреби посла. 

Руководилац остварује сарадњу са свим службама по потреби посла организује рад у 

вртићу и извештава запослене са састанака колегијума. 

ЈУЛ И АВГУСТ: 
Васпитно-образовни рад у вртићу се одвијао према плану и програму у свим васпитним 

групама. Рад је организован у вртићу ,,Петар Пан“ у две васпитне групе, мешовита 

јаслена група и мешовита обданишна група. 

У августу месецу заменик руководиоца Милица Стевановић. 

18.08.2022. г. Колегијум. 

Узете су играчке, опране и распоређене по васпитним групама за децу вртића 

,,Лептирић“. 

Одржавани састанци на нивоу вртића, прослеђиване информације са састанака, 

остварена сарадња са свим службама по потреби посла. 

Руководилац остварује сарадњу са свим службама по потреби посла организује рад у 

вртићу и извештава запослене са састанака колегијума. 

 

                                                                                         Руководилац: Катарина Станојевић 

 

4.2.3.4. Извештај руководиоца објекта „Плави чуперак“ 
 

Септембар 2021. Године 

У вртићу је уписано 147 деце у 7 васпитних група. 

- мешовита јаслена група 1 12-оро деце, групу воде  сестра-васпитач Марија Палић и 

Јасмина Гачић 

- мешовита јаслена група2  - 14-оро деце,сестре -васпитачи Лела Антонијевић, 

Снежана  Јеремић  

- Млађа група обданишта -26-оро деце ,васпитачи Зорица Настић и Лидија Тирнанић 

- Средња група- 28-оро деце, васпитачи Сања Радић и Тамара Петровић 

- Старија група -21 дете,васпитачи Весна Старчевић и Милина Петровић 

- Мешовита група 5-6 год.- 22-оје деце, васпитачи, Весна Нешић и Данијела Батић 

- ППП11сати- 24-оро деце,васпитачи Гордана Вујић и Снежана Радивојевић 

- Превентивна сестра Весна Величковић 

У току месеца септембра уписана су нова деца : 

-  из мешовите јаслене групе 2 једно дете је исписано из здравствених разлога , а једно 

ново је уписано. 

-  у мешовиту јаслену групу 1 уписано једно ново дете 

-  у мешовиту групу(5-6 год.) уписано двоје нове деце 
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Мешовита група(5-6 год.) је у току месеца септембра преименована у ППП11 -2 због 

састава групе(2/3групе чине деца предшколци).  

Сва уписана деца су се појавила у вртићу осим П.Д. из старије групе ,дете није 

вакцинисано.  

У три васпитне групе бораве 5-оро деце којима је потребна подршка и то у старијој 

групи једно дете, у ППП11-1  троје деце од тога једно дете враћено из школе , у 

ППП11- 2 једно дете. 

Васпитно- образовни рад се остварује по моделу ,,Б’’ у четири групе и у једној ( 

старијој) групи по моделу ,,А’’. 

Боравак деце и реализација васпитно-образовног рада планиран је и реализован по 

протоколу поштујући посебне мере прописане од Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја и  препоруке Кризног штаба општинске управе,везане за 

спречавање ширења корона вируса Ковид19. 

Родитељи и даље не улазе у вртић приликом довођења и преузимања деце. Родитељи су 

у обавези да након изостанка детета три и више дана донесу потврду да је дете здраво и 

способно да борави у колективу. Деца се примају на два одвојена улаза у вртићу. Води 

се рачуна о држању дистанце, хигијени руку, играчака и просторија вртића, 

проветравању просторија, дужем боравку на отвореном, васпитачи носе маске. Број 

долазеће деце на почетку месеца септембра је био око 90 - оро децек ,али се сваким 

даном повећавао и од половине месеца је прелазио и 111-оро деце. 

Одржани су родитељски састанци 30.8.2021. и 31.08.2021.године са временским 

размацима од сат времена. Родитељски састанци су одржани у дворишту вртића, са 

циљем упознавања родитеља са протоколом пријема и применом превентивних мера 

безбедности. На родитељским састанцима су осим групних васпитача присуствовали и 

превентивна сестра и руководилац вртића. 

Месец септембар је месец адаптације и реадаптације деце. Деца јаслених група су 

примана по сукцесивном распореду који су сестре у јаслицама договориле са 

родитељима, а табеларни приказ сукцесивног пријема су проследиле ПП служби и 

директору. У обданишним групама адаптација је текла очекивано, бурнија је била у 

млађој и мешовитој групи али до друге половине месеца се стабилизовало и само 

поједина деца још реагују приликом одвајања од родитеља.  

Одржани групни родитељски састанци 03.09.2021. године у дворишту вртића на којима 

су изабрани родитељи за Савет родитеља вртића. 

 Истог дана у 16h одржан састанак Савета родитеља вртића. Изабран председник 

Савета родитеља Бранка Алексић, а заменик и записничар је Милица Милојевић. 

Тијана Јозић долази сваког другог четвртка и са децом свих обданишних група( према 

распореду) држи драмске радионице. Деца ППП-1 И ППП-2 понедељком и средом 

имају и енглески језик. 

Октобар 2021. године 

У вртићу ,,Плави чуперак“ васпитно-образовни рад је реализован по плану и програмy 

за сваку узрасну групу. Уписана деца редовно долазе у вртић, тако да су групе пуне, 

поштују се мере заштите од ширења вируса. У току месеца октобра у јаслицама је 

боравило 296-оро деце, у обданишту 800  и у ППП11( 38 деце) 627-оро деце, укупно 

1923-оје деце. 

Обележили смо дечју недељу на тему: ,,Дете је дете да га волите и разумете“. 

Активности које смо реализовали,  биле  су подељене по данима. То су активности: 

● ,,Желим да разумеш“ - дечја права 

● ,,Вршњачка подршка у кризним ситуацијама“ 

● Играчке од природног и рециклираног материјала 

● ,,Мостови међу генерацијама’’- израда порука за баке и деке. 
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Спортски дан смо организовале  за средњу,  старију, мешовиту и припремну групу у 

дворишту вртића, а јаслене групе и млђа група су организовале спортске игре у сали 

вртића. 

Све васпитне групе су учествовале у реализацији горе наведених активности. На нивоу 

вртића је организована и изложба радова од рециклираног материјала која је путем , 

wiber група прослеђена родитељима. 

И ове године смо дан Установе обележили поштујући мере за заштиу здравља. Деца и 

васпитачи припремне групе су спремила музичку тачку на музику,, Плес на киши“ коју 

је снимала Тв Јасеница и заједно са децом из других вртића  објединили тачке које су 

емитоване на локалној телевизији. 

У сарадњи са Тимом за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања све васпитне групе од  јаслених група до припремнихн1 и 2 су у току 

месеца октобра одрадиле радионице и активности са децом, са циљем развијање 

сарадње међу децом, осећаја припадности групи, креирање позитивне климе и 

каналисање непожељног понашања. 

Од локалне самоуправе стигле су играчке за децу које су подељене по узрастима, деца 

припремних група 38-оро деце је добило бесплатне уџбенике. 

Обележили смо дан „Здраве  хране“, у сарадњи са превентивном сестром. 

У току месеца октобра поред васпитно-образовних активности приступили  смо 

структурирању средине пригодним (јесењим садржајима) у сарадњи са децом и 

родитељима. Преуредили смо гардеробу за васпитаче. Прослављена Слава вртића, 

Света Петка, и ове године деца нису ишла у цркву приликом сечења колача због 

епидемиолошке ситуације.  

На позив ОШ ,,Вук Караџић“ деца припремних група су учествовала на ликовном 

конкурсу посвећен Вуку Караџић.  

Васпитачи Гордана Вујић и Снежана Радивојевић су биле на Webinaru на тему: 

,,Ефикасна комуникација у вртићу“, Креативни центар. 

Новембар 2021. године  

Васпитно-образовни рад у новембру је реализован по плану и програму узрасних група, 

а планиран је на основу праћења и посматрања дечјих потреба и интересовања у 

претходном периоду, као и праћењу ново насталих ситуација и дешавања у нашој 

околини.  Ради поштовања епидемиолошких мера контакти са родитељима се остварују 

у великој мери путем вибер група, свака група има планирана отворена врата један дан 

у недељи. Родитељи се информишу о садржајима и реализацији васпитно-образовног 

рада тако што васпитачи шаљу продукте рада на вајбер групу, а на исти начин се 

родитељи укључују у планирање и извођење васпитно-образовног рада.  

11.11.2021. године вртић није радио због државног празника. 

На предлог Тима за сарадњу са породицом, васпитачи су укључили родитеље у 

реализацију активности ,,Чика Јовина недеља’’.  Васпитачи и сестре јаслених група 

нашег вртића  су договорили, да свака група изабере песму Јове Јовановића Змаја за 

своју групу, коју су деца илустровала код куће у сарадњи са родитељима. Радове су 

деца доносила у вртић до 30.11.2021.  

У новембру 2021.године деца из мешовите јаслене групе 1, седморо деце од 02.11.2021 

до 16.11.2021 је било у изолацији, на одлуку Завода  за јавно здравље из Пожаревца  и 

из ППП11 - 2 шесторо деце је било у изолацији од 15.11.2021. до 30 11. 2021. из истог 

разлога.  

Добили смо 10 креветића. 

Инспектор за противпожарну заштиту је наложио да се дрвене облоге за степенице које 

се налазе на евакуационом пролазу уклоне, што је и учињено 19.11.2021. уз присуство 

референта за безбедност Александра Михајливића. 
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На предлог инспектора за цивилну заштиту који је 25.11.2021. извршио надзор у 

објекту, одређени су повереник за цивилну заштиту у нашем вртићу, Гордана Вујић и 

заменик Снежана Радивојевић. 

У вртићу су одржане две радионице из пројекта  "Сви у вртић, вртић за све". 

Децембар 2021.године 

У претходном периоду васпитно-образовни рад одвијао се према интересовањима деце 

и актуелним дешавањима. Активно се утицало на развој свих аспеката личности детета 

путем организованих активности.   

Од 06.12.2021. до 10.12.2021. тим за сарадњу са породицом је организовао ,,Чика 

Јовина недеља’’ онлине.  Тема је била ,,Чика Јова у очима детета ", ликовни радови.Из 

вртића ,,Плави чуперак’’ деца свих група од јаслених до припремне групе 1 и 2  и 

њихови родитељи су били креативни и маштовити на опште задовољство. Од 

01.12.2021. радове смо изложили у вртићу. 

У другој половини месеца децембра интензивно се приступило декорисању радног 

простора ( дечјих соба, сале вртића, ходника, паноа) пригодним и актуелним 

садржајима везаним за предстојеће празнике – Нова година и Божић . Деца су активно 

учествовала у декорацији простора својим радовима.  

21.12.2021. одржано фотографисање деце од стране фотографа ,, Фото Буле". 

На предлог директора ОШ ,,Вук Караџић", ОШ,,Херој Радмила Шишковић" и ОШ 

,Херој Иван  Мукер" остварена је сарадња са предшколцима. 

Директор ОШ,,Херој Радмила Шишковић’’ је дошао у посету вртићу  са Деда Мразом и 

деци припремне групе 1 и 2 донео поклоне које су деца из школе спремила за 

предшколце. 

24.12.2021. ОШ,,Херој Радмила Шишковић" и ОШ ,,Херој Иван Мукер" су 

организовале дружење са предшколцима у школи у поподневним часовима. 

Директор ОШ ,,Вук Караџић’’ је донео понуду за ликовни конкурс ,,Новогодишње 

честитке’’ за децу припремне групе. Деца су се одазвала и слала своје радове за које су 

пред Нову годину добила и признање у виду пакетића, а вртићу су поклонили два паноа 

са новогодишњим мотивима (јелка и снешко) које смо користили да родитељи 

фотографишу децу испред вртића. 

Васпитачи су унутар својих група организовали креативне радионице са децом 

израђујући новогодишње честитке, новогодишње украсе за јелку.  Васпитачи су за децу 

припремили представу ,,Мудри дедица чека Деда Мраза", коју смо деци приказали у 

два термина због епидемиолошких мера, 30.12.2021. 

28.12.2021. гостовала су  два глумца из  градског позоришта  и деци су приказали 

представу ,,Ђолутак песмарица" 

09.12.2021. одржан састанак Савета родитеља. Родитељи су се договорили да купе 

пакетиће за децу у износу од 500 динара, обавештени су од представника родитеља 

испред нашег вртића да је организовано фотографисање по цени за групну фотографију 

120 динара и календар 450 динара. Чланови Савета родитеља су анкетирали своје групе. 

Накнадно смо обавештени да ће деца добити бесплатно пакетиће  од општинске 

самоуправе и родитељи су се договорили да они не купују пакетиће. Договорили су 

акцију фотографисања деце испред вртића користећи паное снешка и јелке и да дају 

добровољни прилог. Фотографисање je одржавано у термину када су деца одлазила из 

вртића (од 14 h до 16h) 27-28-29-30.12.2021. Том приликом је сакупљрно 3860.оо 

динара.Договорили смо се да тај новац искористимо за потребе вртића. 

Пакетићи које је обезбедила општинска самоуправа подељени су 27.12.2021. године, 

укупно за наш вртић 146 пакетића. 

Предшколци су добили књигу ,,Пажљивкова правила у саобраћају" и бојанку,  из 

агенције за безбедност у саобраћају. 
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Деца припремне групе 1 и 2 су учествовала својим групним радом ,,Свемирски брод"  

састављен од лего коцкица и ,,Робот" од необликованог материјала на изложби у 

градском музеју ,  која је отворена 15.12.2021. и радови су изложени до 15.02.2022.  

Групе су добиле захвалнице за рад. 

30.12.2021. деца и васпитачи са новогодишњим креацијама учествовали у хуманитарној 

акцији у центру града у 16h. 

Јануар 2022.године 

Због државног празника, Нова година, вртић није радио 3 -ег јануара. 

Васпитно-образовни рад се редовно одвијао 4-ог и 5 -ог јануара, а 6-ог јануара је 

дежурао вртић ,,Петар Пан’’. Из нашег вртића дошло је само једно дете (из средње 

групе) . 

07.01.2022. вртић није радио због верског празника, Божић. 

Број долазеће деце је био смањен у току празника и наставило се до 24.01.2022. јер је 

био школски распуст. Број присутне деце кретао се од 29- оро деце до 32- оје деце. 

Васпитно-образовни рад је организован по планираном протоколу поштујући 

епидемиолошке мере.  

Због пандемије KOVID19 обележавање верског празника Свети Сава 27.01.2022. се 

реализовао унутар васпитних група. Зависно од узраста деце  организоване активности 

су биле различите, од упознавања са песмама и рецитацијама о Светом Сави на млађим 

узрастима до упознавања живота и доприноса Светог Саве за српски народ на старијим 

узрастима, што је деци помогло да приближе лик Светог Саве и да та што верније 

прикажу у свом графичком изразу.  Ликовне радове смо изложили да сва деца виде, а 

родитељима смо послали снимак и фотографије изложбе путем wibera. 

Запослени у вртићу ,,Плави чуперак’’ су смањен број присутне деце, искористили и 

ангажовали се око срађивања ентеријера вртића и за размену примера добре праксе. 

Уписано је 5- оро нове деце и то по једно дете у мешовиту јаслену групу 1 и 2,  у млађу 

групу, у средњу и ППП2. 

17. 01.2022. почела је са радом обновљена централна кухиња, па су се стекли услови за 

реорганизацију оброка за децу. Нови распоред оброка је доручак - ужина - ручак - 

ужина. Нови режим дана примењује се од понедељка, 31.01.2022. 

На боловању у јануару била спремачица, а два васпитача и две медицинск сестре -

васпитач позитивне на KOVID19 и једна сестра-васпитач у изолацији. 

Фебруар 2022.годоне 

У изолацији старија васпутна група од 01.02.2022. до 07.02.2022. 

У вртићу се, као и претходних месеци у свим васпитним групама одржавале драмске 

радионице, које организује драматург Тијана Јозић и енглески језик у припремним 

групама, који реализује Весна Вељовић. 

Планиране активности васпитно-образовног рада настале на основу посматрања и 

праћења дечјих потреба и интересовања су реализоване  у васпитним групама по плану 

и програму. И даље се васпитно-образовни рад  реализује уз максимално поштовање 

свих превентивних мера за заштиту здравља. Број долазеће деце је у првој половини 

месеца варирао због сезонских инфективних болести , али и због Ковида. 

16 и 17.02.2021. вртић није радио због државног празника .  

Руководилац вртића сарађивао са свим релевантним службама по потреби посла. Све 

информације са састанака Тимова и радних група су прослеђиване свим запосленим у 

вртићу, тако да се одвија вертикални проток информација.  

Март 2022. године 

Васпитно-образовни рад планиран и реализован у складу са потребама и 

интересовањима деце у претходном периоду, као и праћења новонасталих ситуација и 
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дешавања у нашој околини (осми март, долазак пролећа...). Родитељи су у току са 

планирањем и реализацијом програма путем вибера и свакодневном комуникацијом. 

У месецу марту у вртићу је укупно боравило 2225-оро деце. У мешовиту јаслену групу 

2 у марту је уписано двоје нове деце, једно дете у млађу обданишну групу, једно дете у 

ППП2. Сада је у вртићу ,,Плави чуперак’’уписано 153-оје деце. 

Васпитно особље је укључено у обуку за примену нових Основа програма. Прва група 

васпитача је прошла прва два дела обуке, друга група је прошла први део обуке. 

Тимски рад се огледа у структуирању простора. Радимо на оснаживању тимског рада 

тако што презентујемо  и  хоризонзално преносимо знања и искуства. 

Поводом 8. марта у свим васпитним групама одрађене радиомице са децом: израђене су 

честитке за маме и поклони. У свим васпитним групама одржани краћи програми који 

су путем вибера прослеђени родитељиима. Обележили смо долазак пролећа, тим 

поводом смо у дворишту вртића  организовали дружење деце и васпитача кроз ликовне 

активности. 

Од 16.03 2022. родитељи поново улазе у вртић и маске се препоручују у затвореном 

простору, али нису обавезне. Остале епидемиолошке мере су и даље на снази и сви 

корисници их поштују. Пријем и испраћај деце се врши на два улаза (да би фреквенција 

родитеља била мања), да би могли да поштујемо обавезујуће епидемиолошке мере 

прописане за затворен простор . 

Деца и родитељи су се укључили у хуманитарну акцију коју организује НУРДОР, под 

мотом „Засади живот буди херо“. Наручили смо и поделили 128 нурдор оловака по 

цени од 150,оо динара.Уплаћено је 19.200,оо динара. 

Полицији пријављени  графити на зиду црнтралне кухиње из Јасеничке улице и то 

02.03.2022. и 21.03.2022.године. 

21.03.2022. ППП2 група је била у посети ОШ ,,Херој Радмила Шишковић’’,  а ППП1 је 

била 24.03.2022., обележен дан воде и шума. Деца су упознала простор школе, дружила 

се да учитељима и децом у спортским и ликовним активностима. 

30.03.2022. мешовите јаслене групе 1 и 2 одржале родитељски састанак у 16 h. 

За 31.03.2022. договорена посета ОШ ,,Вук Караџић’’, али није реализована због кише.  

Планирамо да посетимо школу у наредном периоду. 

Април 2022.године 

Број присутне деце у априлу у јасленим групама је било 406 деце, а у обданишним 

групама 1322-оје деце, од укупно уписано 153-оје деце.  

Активности се изводе унутар васпитних група. Сарадњу међу децом остварујемо на 

отвореном простору.  

26.04.2022.засадили смо шест садница боровнице у дворишту вртића. У акцији садње 

учествовала сва деца и васпитачи . Васпитачи су са децом испред вртића у осам гума 

засадили  цвеће . Деца ППП1 су са својим васпитачима засадила јагоде у две 

жардињере, а у једну су засадила лук. Деца свакодневно посећују башту, прате промене 

и бележе у календар природе, те помажу васпитачима приликом заливања биљака. 

Васпитачи и сестре се едукују поводом увођења нових основа програма и увођења 

програма за „Године узлета“ 09. и 10. 04.2022. Активна је хоризонтална размена 

искустава. Васпитач Лидија Тирнанић је била на сусретима васпитача у Врњачкој бањи 

15,16,17.04.2022. 

21.04.2022.деца ППП1 и ППП2 на позив ОШ,,Вук Караџић’’ са својим васпитачима 

посетила  школу и упознала учитеље који од следеће радне године преузимају прваке. 

Обележили смо са децом  и припремали  се за верски празник Васкрс. Деца су била 

укључена у израду декоративних пригодних предмета које смо продавали на васкршњој 

изложби . 
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Прикупили смо 15.580,00 динара, планирали смо да купимо лаптоп који би користили у 

васпитно образовном раду. Планирали смо и приредбу свих узрасних група  у 

дворишту вртића, поводом Васкрса, али због неповољних временских услова нисмо 

реализовали. Одложили смо приредбу за мај. 

Приправнице Марија и Милена су присуствовале активностима у ППП1, у млађој и 

средњој групи. 

Мај 2022.године 

У месецу мају 2022. године број долазеће деце је био 2304-оро деце, од тога у јаслицама 

441, а у обданишту 1863-оје деце. 

02.05.и 03.05.2022. вртић није радио због државног празника. 

Васпитно-образовни рад је планиран и реализован у складу са потребама и 

интересовању деце и родитеља. 

04.05.2022.одржан родитељски састанак у старијој групи. 

05.05.2022.одржан групни родитељски састанак у ППП1 групи и мешовитој јасленој 2 

групи. 

Од 06.05.2022. студент на другој години  педагошког факултета у Београду, Милена 

Петровић обављала је своју прву  педагошку праксу у ППП1, ментор  Гордана Вујић до 

25.05.2022. 

Анђела Рашковић, студент на трећој години педагошког факултета у Београду, је 

обављала педагошку праксу  од 09.05.2022. пет дана и прошла је све васпитне групе. 

09.05.2022. одржан родитељски састанак у ППП2. 

11.05.2022. деца старије групе и шесторо деце из ППП2  су учествовала на спортским 

играријама у ОШ ,,Вук Караџић’’у 17h.  У дворишту вртића одржан РТС крос за ППП1 

и 2 групу. 

12.05.2022. одржана приредба у дворишту вртића, на тему ,,Мајски дан’’, учествовала 

су деца свих седам група и родитељи из мешовите јаслене 2 групе, јер је састав групе 

око једне године старости. Приредба је била посећена од стране родитеља. 

17.05.2022. започело интерно усавршавање запослених на предлог тима за 

професионални развој – примена електронских средстсва у васпитном раду. 

19.05.2022. Марија Величковић, родитељ из средње васпитне групе донирала две 

дрвене кућице (направљене од палета) за двориште вртића. 

Председник Савета родитеља вртића Бранка Алексић, је у договору са осталим 

чланивима Савета родитеља и руководиоцем вртића преузела даске да обложе бетон 

код ограде и импровизују клупице. Однела је седам дасака дужине по 2.5 метара да 

исхоблује и офарба. Предложила је осталим родитељима да се прикупе новчана 

средства по 100 динара по детету за фарбу  и потребан материјал да се двориште 

оплемени. Родитељи доносе ауто гуме. Донели су две велике гуме за пешчаник. Акција 

тек предстоји. 

19.05.2022. године, приправник Марија Дугић одржала активност у ППП1 ,из методике 

ликовног васпитања, тема ,,Рам за слике“, активност пратила ментор Милица 

Стевановић. 

21.05.2022. године одржана ликовна колонија у дворишту вртића „Петар Пан“, 

учествовало по двоје деце из ППП група . Из нашег вртића ишло четворо деце јер 

имамо две ППП групе и то Сенка Јовичић, Лана Манојловић, Сара Алексић и Сара 

Глишић. 

Јун 2022. године 

Васпитно-образовни рад планиран и реализован у складу са дечјим интересовањима и 

потребама деце и родитеља. 

Број присутне деце у вртићу у месецу јуну је 1977-оро деце. 
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01.06.2022. одржана  централна приредба предшколаца на стадиону „Јасеница“. Из 

нашег вртића су учествовале две групе предшколаца. ППП1 је учествовала са 

коореографијом на песму „Ивин денс“, ППП2 је имала коореографију на песму “Ja сам 

за плес“  

02.06.2022. предшколци су били на једнодневном излету у ЗОО врту у Београду. 

07.06.2022. Весна Ђорђевић је одржала јавни час из енглеског језика у ППП2 у 16h и у 

ППП1 у 16.30h. 

08.06.2022. године ППП1 је одржала спортско такмичење за децу и родитеље у сали 

вртића, у 17.30h. 

12.06. 2022. ППП2 одржала завршну приредбу за родитеље у 18 h. 

Од 13.06.2022. године почели су годишњи одмори. Рад је организован у четири 

обданишне групе и две јаслене. Радила су седам васпитача  и  две сестре у јаслицама. 

Од 20.06.2022. радило шест васпитача у три васпитне групе и две сестре у једној 

јасленој групи. Од 27.06. до 01.07. ради пет васпитача и две сестре. 

Васпитно-образовни рад је планиран и реализован тако што је прилагођен саставу 

групе. Планирање за време одмора је на нивоу вртића, а не на нивоу групе као што је 

случај у току радне године.  

16.06.2022. стигло обавештење за родитеље предшколаца да могу да преузму ЈОБ                                                

(јединствени образовни број) за своје дете  и то лично родитељ или старатељ детета. 

24.06. 2021. предшколци су завршили обавезан предшколски програм и омогућено им 

је да се ко има потребу испишу из вртића. 

У Пожаревцу 15. 06.2022. одржан семинар за сестре-васпитаче „Јачање имунитета 

деце“ из нашег вртића била Лела Антонијевић и Весна Величковић. 

Од 29.06.2022. до 22.07.2022. руководиоца мења Снежана Радивојевић. 

Јул – август 2022.године 

Од 04.07.2022. у нашем вртићу бораве деца и васпитачи из вртића Ташмајдан. 

Васпитно–образовни рад је организован у две групе обданишта и једна група јаслице. 

Радила су четири васпитача и две сестре, остали су били на годишњем одмору. Број 

присутне деце кретао се око 60-оро деце. Групе су биле мешовите и васпитно-

образовни рад је планиран и реализован сходно саставу групе. У августу смо 

оплеменили простор дворишта вртића са три клупице и једним столом. У авгутсту од  

08.08.2022. руководилац био на одмору, а замена је била Сања Радић. Од 

29.08.2022.год. деца и васпитачи из вртића Ташмајдан су се вратили у свој вртић, сви 

запослени су на својим радним местима и вртић се припрема за нову радну годину. 

Одржани су родитељски састанци и то овим распоредом: 

29.08.2022. јаслене групе и млађа група и мешовита груа обданишта у 17h 

30.08.2022. године, средња, старја и припремне групе у 17h. 

 

                                                                                                   Руководилац: Гордана Вујић 
 

4.2.3.5. Извештај руководиоца објекта „Наша радост“ 
 

У радној 2021/2022. години у вртићу „Наша радост“, уписано је 124 детета, која су 

распоређена у шест васпитних група:  

Млађа јаслена група, васпитачи: Љиљана Ненадовић, Милка Остојић и Миланка 

Јовановић.  

Мешовита јаслена група, васпитачи: Александра Јодић и Славица Стојановић  

Јовановић.  

Мешовита (млађа и средња) група обданишта, васпитачи: Ивана Марковић и Невена 

Миљковић.  

Средња група обданишта, васпитачи: Бојана Јовановић и Снежана Ишић.  
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старија група обданишта, васпитачи: Весна Костић, Оливера Антонијевић (до 

децембра), а потом Јелена Танасковић.  

Припремно-предшколски програм  11ч.,  васпитачи: Снежана Вуруна и Славица Златић. 

Вртићу припадају четири мала села:  

Глибовац (12. деце), васпитач: Виолета Глишић.  

Церовац (10. деце), васпитач Бојана Симић, након отварања мешовите групе у 

фебруару месецу, почиње да ради медицинска сестра васпитач Наталија Бркић. 

Придворице (8. деце), васпитач Снежана Станојевић. 

Ратари (мешовита група обданишта 10. деце и мала школа 13. деце), васпитачи Јасна 

Старчевић и Драгана Милићевић.  Новина је да од ове радне године, поред мале школе 

у Ратарима је отворена и мешовита група, у осталим малим селима се одвија 

припремно-предшколски програм на 4 сата. 

У објекту послове превентивно-здравствене заштите, обавља превентивна сестра Јана 

Петровић. 

Месец септембар је обележила адаптација деце, која је протекла уобичајено, без 

бурнијих реакција деце. Сарадња са родитељима је била адекватна. 

Све превентивне мере су се спроводиле у вртићу, родитељски састанци су се одржавали 

у дворишту вртића. 

3.9.2021. одржани су родитељски састанци свих васпитних група у различитим 

временским интервалим. 

6.9.2021. одржан је родитељски састанак Савета родитеља, како би се изабрао члан 

Савета установе. Већином гласова је одлучено да представник нашег вртића буде Дарко 

Димитријевић, а његов заменик Ђурђина Младеновић. 

Колегинице су присуствовале састанцима и  конституисању тимова за који су се 

определиле. 

У периоду од 4.10. до 8.10.2021. реализована је Дечја недеља, под слоганом „Дете је 

дете да га волите и разумете“. Свакога дана са децом су организоване активности, које 

су биле у склопу плана и програма дечје недеље. Није реализована посета представника 

локалне самоуправе, тако да смо на нивоу васпитних група организовале слободније 

активности, пратећи дечју заинтересованост. 

6.10.2021. Посетио нас је педагог, Драгана Нешић, том приликом је обишла све 

васпитне групе и разговарала са васпитним особљем о раду и реализацији васпитно-

образовних активности. 

Мала села су такође обележила Дечју недељу, Ивана Марковић и Невена Миљковић 

чланови Тима за вебсајт установе, прикупиле су фотографије, које су даље пласиране 

на фејсбук страницу наше установе. На тај начин родитељи су могли да виде, које су се 

активности реализовале. Сарадња са родитељима се наставља и путем вибер група, као 

и у терминима одређеним за Отворена врата. 

Остварена је сарадња са локалном самоуправом, 14.10. донирали су нашем вртићу 

играчке, као и бесплатну литературу за децу која похађају припремно-предшколски 

програм. 

Током новембра месеца, све планиране активности су адекватно организоване. 

10.11.2021. у нашем вртићу је реализована угледна активност на нивоу објекта на тему 

„Дан проналазача“. Приликом реализације угледне активности, сви васпитачи и 

медицинске сестре васпитачи су учествовали. Активност је конципирана тако да је у 

уводном делу била мини представа, деца су имала прилике да упознају четири 

научника (Михајло Пупин, Никола Тесла, Јосиф Панчић, Милутин Миланковић), а 

потом су се у главном делу практично упознавала са варијететним огледима. 

24.11.2022. Посетила нас је директорка вртића Гордана Јанојлић и главна превентивна 

сестра Ленче Срејић.  
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Овог месеца су организовани састанци тимова, на којима су колегинице које су чланови 

истих присуствовале. 

Током децембра месеца, васпитно-образовни рад је протекао по плану и програму, све 

активности које су биле планиране су реализоване. 

15.12.2021. Одржан је родитељски састанак у мешовитој групи обданишта. 

16.12.2021. Одржан је родитељски састанак у припремно-предшколској групи. 

17.12.2021. Одржани су родитељски састанци у млађој и мешовитој јасленој групи, као 

и у старијој групи обданишта. 

20.12.2021. Родитељски састанак је одржан у средњој групи обданишта. 

Месец децембар је обележила сарадња са основном школом „Херој Радмила 

Шишковић“, директор школе је посетио наше предшколце и традиционално је уручио 

поклоне за њих. Том приликом је Деда Мраз даривао честитке деци. 

22.12.2021. Одржана је „Новогодишња шеширијада“ у нашем вртићу. Остварена је 

сарадња са родитељима. Деца и родитељи су код куће моделовали разнолике 

новогодишње шешире, које су деца тог дана у вртићу презентовала својим другарима у 

склопу шетње у сали вртића. 

24.12.2021. Организовано је фотографисање са Деда Мразом. 

29.12.2021. Организована је пиредба предшколаца за децу из нашег вртића. 

30.12.2021. Остварена је сарадња са Културним центром, глумци су деци представили 

лутку „Ђолутак“, који је имао интеракцију са децом уз певање разних дечјих песмица. 

30.12.2021. На градском тргу, одржана је представа за децу „Крађа поклона“, у 

организацији наше установе. Том приликом је организован хуманитарни базар за 

дечака Стефана Радовановића. Родитељи нашег вртића су се сложили да шешири које 

су израдили са децом, буду изложени на базару. Уз шешири били су и украси са 

новогодишњим мотивима које су колегинице самостално и са децом израдиле. 

Остварена је сарадња са локалном самоуправом. Обезбеђени су новогодишњи пакетићи 

за сву децу из вртића с територије наше општине. 

Наставља се комуникација и сарадња свих служби у предшколској установи. 

Месец јануар су обележиле зимске активности у оквиру васпитних група.  Сви 

планирани садржаји су реализовани. Током овог месеца је био смањен број деце. 

26.1.2022. У млађој јасленој групи је уписано ново дете. 

28.1.2022. Одржан је родитељски састанак Савета родитеља. Тема родитељској 

састанка била је избор новог представника нашег вртића. Већином гласова је изабрана 

Ђурђина Младеновић, а за њеног заменика је изабрана Драгана Ракић. 

Оно што је од 1. фебруара новина, јесте да је при малој школи у Церовцу, отворена 

мешовита група за децу од 2,5 до 6 година, тако да је сада дефинисана као мешовита 

група, која је такође на 4 сата. Адаптација деце је адекватно протекла, није било 

никакавих потешкоћа у раду.  

Све васпитне групе су учествовале у хуманитарној акцији „Нурдор“. 

Одређен број колегиница је похађао обуку Нове основе програма: “Године узлета“. 

Свака соба из вртића је добила приручнике истих, као и објекти у малим селима. 

У периоду од 12.04. до 21.04.2022. организована је „Ускршња продајна изложба“. 

Васпитачи су изложили своје ускршње мотиве, а такође су родитељи са децом код куће 

моделовали разне украсе, и том приликом су и сами били укључени у реализацију 

изложбе. 

15.04. У организацији наше установе, а у режији нашег драмског сарадника Тијане 

Јозић, реализована је представа за децу „Ко је овде Црвенкапа“, где су учешће узели и 

васпитачи нашег вртића. Представа је приказана на Тргу културе у сарадњи са 

локалном самоуправом. 
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Месец мај су обележиле активности уређења дворишта вртића. Васпитачи су заједно са 

децом садили цвеће, које деца свакодневно негују. 

Директор школе „Олга Милошевић“, Дарко Димитријевић, донирао је нов песак за наш 

пешчаник у дворишту, који деца свакодневно користе током боравка у дворишту. У 

плану су и даљи радови у дворишту, како би деца имала разноврсне просторне целине. 

11.05.2022. одржане су „Спортске играрије“, учествовала је старија васпитна група 

„Звездице“ из нашег вртића, као и деца из малих села која су старијег узраста. 

21.05.2022. одржана је Ликовна колонија „Златна палета“, учествовала су деца 

припремне предшколске групе „Лептирићи“ из нашег вртића, као и деца из малих села. 

Месец јун су обележиле завршне приредбе припремних предшколских група, у нашем 

вртићу и у малим селима. Одржан је и јавни час енглеског језика, који је током године 

реализовала васпитач Весна Ђорђевић Вељовић. У малим селима је часове држала 

наставница енглеског језика Јелена Којић. 

Од септембра радне 2021/2022. године, драмски сарадник Тијана Јозић, реализовала је 

са децом варијететне драмске активности. 
 

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ НА 4 САТА У ЦЕРОВЦУ 

Васпитна група припремног предшколског програма на 4 сата у Церовцу има уписано 

десеторо деце. Од овог броја шесторо је дечака и четири девојчице. У групи је шесторо 

деце рођено 2015. године а троје деце 2016. и једно дете рођено 2017. године. Једно 

дете путује из суседног села Башина и двоје деце долазе из села Мраморца. Деца су 

физички здрава, развијена складно свом узрасту. 
Васпитно-образовни рад изводи се по моделу „Б“ . План и програм се реализују кроз 

активности у функцији физичког развоја, социо-емоционалног, когнитивног и развоја 

комуникације и ствараластва. Све плариране активности су по плану и реализоване. До 

мањих одступања је долазило у случају одсуства деце због болести. У овом периоду 

био је заступљен  фронтални, групни и тимски рад. Од метода вербална, показивачка и 

демонстративна, а од средстава аудио-визуелна, материјали различитог порекла, слике, 

конкретни садржаји, конструктивни материјали... Теме су биле различите, мање више 

познате деци. Деца су била мотивисана за рад и усвајање сазнања кроз различите врсте 

активности. 
САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ 

Сарадња са породицом реализовала се кроз обавешајне паное, свакодневне разговоре, 

телефонске позиве и родитељске састанке. У овом периоду због епидемиолошке 

ситуације са Corona вирусом одржана су два родитељска састанака у дворишту вртића. 

Први родитељски састанак одржан је почетком радне године 03.09.2021.год. када су се 

родитељи упознали са васпитачем и мерама превенције које ће се спроводити у објекту 

у циљу заштите од Corona вируса. Такође на овом родитељском састанку су родитељи 

изабрали члана Савета родитеља , заменика . Такође су се договорили са васпитачем 

око потребног прибора и литературе за рад у групи. 

Други родитељски састанак одржан је 07.12.2021.године када су се родитељи 

договорили око обележавања Нове године у вртић, израде новогодишњих шешира за 

Новогодишњу шеширијаду, договор око фотографисања са Деда Мразем. 

Од 07.12.2020. до 11.12.2020. ,,ЗМАЈ ЈОВИНА НЕДЕЉА“ деца ППП на 4 сата из 

Церовца су илустровала по свом избору неку  Чика Јовину песму. Васпитачица је то 

фотографисали и послала . Сви пристигли  радови били су објављени на фејсбук 

страници наше установе.  

29.12.2021. у вртићу је организована  Новогодишња шешириjада . Деца су код куће са 

својим родитељима направила и декорисала шешире и донела у вртић. ( Шешири су 

изложени на хуманитарној изложби.) 
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30.12.2021. организована је Новогодишња мини приредба у вртићу која не снимљена и 

послата родитељима у вајбер групу због тренутне епидемиолошке ситуације. 

01.02.2022. у групу је уписано још  13 детета узраста од 2 до 6 година .  

08.03.2022. организована је онлајн приредба поводом празника жена 8.марта   

САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

Сарадња са друштвеном средином је планирана да се  реализује је кроз различите 

активности. 

Крајем сваког месеца децу ППП 4ʰ у Церовцу обилази и контролише здравље и 

хигијену превентивна сестра Јана Петровић. 

08.09.2021. вртић у Церовцу је посетио председник општине Никола Вучен и 

директорка ПУ . Том приликом је председник поклонио предшколцима  радне листове 

за рад у припремном предшколском програму. 

22.12.2021. фотографисање деце са Деда Мразoм   

28.12.2021. додела Новогодишњих пакетића , поклон локане самоуправе, деци ПУ „ 

Чика Јова Змај“ 

11.05.2022. спортске игре у сали школе „Вук Караџић“ , учествовала деца свих старијих 

обданишних група 

21.05.2022. ликовна колонија „Златна палета“ у дворишту вртића Петар Пан и посета 

градском музеју 

 02.06.2022. излет предшколаца у зоолошки врт у Београду 

03.06.2022. завршна приредба предшколаца на градском стадиону 

23.06.2022. завршна приредба предшколаца на нивоу вртића у Церовцу. 
 

           ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ НА 4 САТА У ГЛИБОВЦУ 

17.09.2021 – Дан школе „Станоје Главаш“ – онлајн приредба (вибер група) 

Дечја недеља – посета часу првог разреда; 

18.11.2021. – Позоришна представа: „Још нам само але фале“; 

16.12.2021. – Подела пакетића, поклон локалне самоуправе; 

20.12.2021. – Фотографисање деце са Деда Мразом и онлајн приредба (вибер група) 

24.12.2021. – Представа за децу „Ђолутак песмарица“ 

27.01,2022. – Школска слава „Свети Сава“ – рецитал (вибер група) и подела пакетића 

које је припремио свештеник за децу; Учешће деце на „Чика Јовиним данима; 

Од септембра месеца, деца припремног предсколског програма у малим селима имају и 

часове енглеског језика. 

27.05.2022. – Посета другарима из вртића „Наша радост“ и увезбавање кореографије 

поводом завршне приредбе; 

10.05.2022. – Фотографисање деце поводом завршетка похађања припремног 

предшколског програма; 

11-05-2022- Спортске игре деце старијег узраста у хали ОШ „Вук Караџић“; 

21.05.2022. – Ликовна колонија: „Златна палета“ у вртићу „Петар пан“ и посета музеју 

(учешће предшколаца); 

08.03.2022. – „Мајка је најлепша бајка“ – онлајн приредба за мајке путем вибер групе; 

01.06.2022. – Завршна приредба предшколаца на градском стадиону. Вртићи „Наша 

радост“,мала школа Придворице и мала школа Глибовац,заједнички су се представили  

музичком тачком: „Раширимо руке ка свету“; 

03.06.2022. – Излет предшколаца у зоо врт у Београд; 

14.06.2022. – Завршна приредба предшколаца под називом: „Чекају нас школирања“,уз 

присуство родитеља,наставног особља и ученика; 

24.06.2022. – Дружење са ученицима нижих разреда уз музику и игру у учионици и 

дворишту школе. 
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МЕШОВИТА ГРУПА (ОД 2,5 ДО 6,5 ГОДИНА) РАТАРИ 

У мешовиту групу на 4 сата уписана су деца од 2,5 до 6,5 година. У групу „Звездице“ је 

уписано 13 предшколаца и 9-оро млађе деце. Сва деца су физички здрава и већина деце 

има стечене културно-хигијенске навике. Доста су самостална и понашају се у складу 

са нормама за тај узраст. Сва млађа деца користе ношу или нормално обављају 

физиолошке потребе. 

Васпитно образовни рад одвија се по моделу Б. Са децом  ради  један васпитач и једна 

медицинска сестра васпитач. Сама радна година почела је сређеном радном 

просторијом у којој деца бораве, такође су предузете све превентивне епидемиолошке 

мере због covid-19. 

Прве радне дане искористили смо за упознавање деце са начинима живота и рада у 

вртићу, међусобно упознавање и стицање радних навика. 

03.09.2021. – Одржан је групни родитељски састанак на коме смо изабрали неопходне 

чланове за савет родитеља и договорили се о даљем раду и сарадњи током године. 

За председника савета родитеља одабрана је К.Б., одабрали смо и одговарајућу 

литературу за предшколце, као и потребан прибор који ћемо користити током године. 

Дечја недеља одржана је од 04.10 – 10.10. под слоганом „Дете је дете да га волите и 

разумете“. Распоред активности за дечју недељу: 

Понедељак - Дан дечјих права – „Желим да разумеш“. 

Уторак – Вршњачка подршка у кризним ситуацијама. 

Среда – Посета представника локалне самоуправе вртићима. 

Четвртак – Изложба ручно прављених играчака од рециклираног материјала. 

Петак – Мостови међу генерацијама „- израда порука за баке и деке, старије суграђане“. 

Све друге планиране активности успешно су реализоване уз активно учешће деце. 

Највише активности било је везано за тему „Јесен“ као и за активности из области 

почетних математичких појмова, релације и димензије. 

Боравак на свежем ваздуху био је свакодневно застуљен као и покретне и спортске 

игре. 

У октобру смо имали посету превентивне медицинске сестре која је прегледала 

хигијену просторије у којој деца бораве и указала на превентивне мере због тренутне 

епидемиолошке ситуације. Деца су добила и нове играчке као и нове столове и сточиће, 

полице за књиге и играчке. Такође, установа је обезбедила климу, струњаче, као и нов 

тв. 

У новембру смо добили ново дечје игралиште, као донацију општине и мештана села 

Ратари. Такође су реализоване све активности које су планиране за ову етапу, 

долазности деце у овом периоду била је задовољавајућа. Месец новембар смо 

посветили активностима за животење, њихове карактеристике и станишта. Прочитали 

смо и научили много прича, загонетки, песама, басни о животињама. У раду смо 

користили разне енциклопедије и друга дидактичка срества као и практичне игре. Деца 

већ доста знају о животињама и са радошћу прихватају све активности везане за њих. 

Деца се увек радују празницима, одабрали смо одговарајуће рецитације и плесне 

кореографије уз зимске песме за новогодишњу приредбу која је била реализована на 

нивоу групе уз декорисану радну собу и окићену новогодишњу јелку. 

06.12.2021. - Одржан је online родитељски састанак, на коме смо се договорили око 

новогодишњих активности. Све предлоге родитељи су са задовољством прихватили 

како би се њихова деца што пријатније осећала око предстојећих новогодишњих 

празника. 

24.12. – Деца су се сликала са Деда Мразом, подељени су им новогодишњи пакетићи 

које је донирала општина Смедеревска Паланка и одржана је online приредба поводом 
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Нове године. Све друге активности везане за новогодишње празнике деца су успешно 

одрадила уз помоћ васпитача и родитеља (новогодишњи цртежи, честитке и израда 

украса за новогодишњу јелку). 

27.01.2022. – Деца су учествовала на школској приредби (online). Посетила су цркву 

„Успење Пресвете Богородице“ у Ратарима. Присуствовала литургији, рецитовала 

песме о Светом Сави и од свештеника добила пакетиће. Све планиране активности за 

наредну етапу успешно су реализоване од стране деце. Предшколци су имали мини 

распуст од 14.02. – 18.02., док су млађа деца похађала вртић. 

Актуелне теме овог месеца биле су: птице, саобраћај, као и многе друге игре и 

активности. 

У овом месецу нас је посетила превентивна сестра која је деци измерила т.т и т.в. и 

извршила тријажу косе. Била је задовољна како хигијеном деце тако и хигијеном радне 

просторије и кухиње. Доста времена смо проводили на свежем ваздуху играјући се 

разних покретних игара. Када су биле лошије временске прилике физичке активности 

обављали смо у сали за физичко васпитање (спортске игре, полигон вежбе). Број 

долазеће деце за ову етапу био је задовољавајући. Све активности везане за бројеве 

деци су приказане кроз игре и на практичним примерима и у корелацији са другим 

активностима. У другом полугодишту деца су обновила прибор за личну хигијену као и 

прибор за рад у вртићу. Све друге активности које су биле планиране за овај период 

успешно су реализоване уз активно учешће деце и васпитача. 

23.02. – Одржан је и групни родитељски састанак са следећим дневним редом: 

евалуација в.о.р.-а и договор поводом приредбе за 8. март. 

08.03.2022. – Одржана је online приредба поводом 8. марта. Ову прередбу су обележиле 

разне активности као што су рецитације, песме о мами, хорске песме, плесне 

композиције, израда честитки за маме итд. Овог месеца је званично стигло пролеће и 

одрађено је доста активности на ову тему: приче, песме, карактеристике овог годишњег 

доба, промене у природи, игре у дворишту, као и брање пролећног цвећа за децу су 

представљале право задовољство. 

Наредна етапа је протекла занимљиво и са доста активности поред проширивања знања 

о биљкама, сађење биљака цвећа, грађа биљке, проширили смо и знања о 

геометријским облицима из почетних математичких појмова. Деца воле боравак на 

свежем ваздуху, тако да смо сваког јутра радили вежбе на спортском терену. 

Све активности планиране за ускршње празнике успешно су реализоване. За Ускрс, 

најрадоснији Хришћански празник, деца су израђивала честитке, украсне корпице, 

фарбала су ускршња јаја, имала су продајну изложбу у вртићу. У овој етапи смо децу 

упознали са разним занимањима људи, као и упознавање са старим занатима. 

Предшколци су имали распуст за Ускршње и Првомајске празнике од 22.04.2022. – 

03.05.2022. 

У наредној етапи доста активности је успешно реализовано, све су биле занимљиве и 

прилагођене деци и њиховом интересовању. Доста времена проводили смо у природи 

играјући се на дворишним справама као и спортским теренима (кошарка, фубал,...). 

Покретне игре у дворишту су свакодневно биле заступљене, шетња до оближње ливаде, 

упознавање деце са инсектима, цртање и сликање у природи. 

13.05. – Имали смо пролећни крос у сарадњи са основном школом „Лазар Станојевић“ 

21.05. – Предшколци су учествовали на ликовној колонији у вртићу „Чика Јова Змај“ 

под називом „ Златна палета“. Из групе „ Звездице“ учествовала су два детета (дечак и 

девојчица). Посета музеју у Смедеревској Планци у оквиру дечје ликовне колоније и 

дружење са децом из других вртића као и само сликање и цртање на штафелајима 

оставило је на њих веома јак и позитиван утисак. 
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31.05. – Предшколци из Ратара учествовали су на завршној приредби предшколаца 

(Стадион, Смед. Паланка) у организацији предшколске установе „Чика Јова Змај“ где 

су заједно са децом из Голобока имала плесну кореографију уз песму „Два мала пса“. 

Учешће на овој приредби су узели сви предшколци на нивоу општине Смед. Паланка. 

Приредба је била прелепа и успешна а родитељи и деца задовољни. 

03.06. – Предшколци су посетили зоолошки врт у Београду, као и Калемегдан. Возили 

су се возићем и били пуни позитивних утисака. 

Завршна приредба на нивоу групе „Звездице“ одржана је у Ратарима 23.06.2022. у 17 

часова у основној школи и вртићу. Деца су се представила кроз разне рецитације, 

хорске песме, плесне кореографије и слично. Родитељи су дали свој допринос у 

декорацији просторије у којој се одржавала приредба. Испраћај предшколаца је 

успешно реализован уз поменуту прередбу, дружење и музику. 

Млађа деца која су посећивала током године ову мешовиту групу у свим активностима 

су пратила предшколце колико је било у њиховој моћи и примерено њиховом узрасту. 

Све планиране и непланиране активности у овој години су успешно реализоване уз 

активно учешће деце, васпитача и родитеља. 
                                                            
    ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ НА 4 САТА У ПРИДВОРИЦАМА 

Почетак школске 2021/22. Године започели смо са осморо деце, четири предшколца, 

једно дете са 3,5 године и троје деце од 5 година. 

08.09.2021. читан је Молебан за нов почетак школске године, одржан је у дворишту 

вртића. 

08.09.2021. посета председника општине Николе Вучена, тим поводом је уручио 

комплет радних књига предшколцима. 

10.05.2021. „Крофнијада“ у организацији школе, наша група је учествовала заједно са 

школском децом. 

Све друге активности су реализоване: Дечја недеља, новогодишњи и васкршњи 

празници, 8. март, завршна приредба на стадиону. 

27.05.2022.  завршна приредба у вртићу уз присуство родитеља, учитеља, деце из школе 

и вртића. 

03.06.2022. посета Зоолошком врту у Београду. 

У периоду од 29.08. до 30.08.2022. године, одржани су општи родитељски састанци за 

новоуписану децу, као и децу која већ похађају вртић. Родитељи су информисани о 

режиму дана у вртићу, превентивно-здравственој заштити, као и адаптацији деце која 

крећу од 1. септембра. 

                                                                                             Руководилац: Невена Миљковић 
 

4.2.3.6. Извештај руководиоца објекта „Бамби“, Селевац 
 

Радна 2021/2022.година у вртићу "Бамби" у Селевцу започета је у складу са 

препорученим мерама услед пандемије Ковид 19. у следећем саставу:  

1. Јаслена група (7 детета) - Смиљка Љубисављевић - мед.сестра васпитач, Данијела 

Ристић - мед. сестра васпитач  

2. Мешовита млађа група 1 2-6,5 год.( 17 детета) - Драгица Стојић- мед.сестра васпитач, 

Милица Маријановић -васпитач  

3. Мешовита старија група 2 3-6,5 год. (23детета) - Ивана Јуришевић- васпитач, Марија 

Николић- васпитач  

4. ППП целодневни боравак (16 детета) - ППП на 4 сата (13 детета) - Мирјана 

Радосављевић- васпитач, Ивана Павић- васпитач  
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Вртић је, дезинфикован у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом. ВОР се 

одвија по моделу “Б" у све четири васпитне групе.  

Одржани су групни родитељски састанци у дворишту вртића у различитим временским 

интервалима због поштовања физичке дистанце и мера поводом епидемиолошке 

ситуације.  

После одржаних групних родитељских састанака одржан је и савет родитеља вртића и 

изабран представник за Савет родитеља Предшколске установе.  

Сви запослени васпитачи у вртићу су редовно посећивали састанке тимова.  

17. септембра успешно је реализован крос РТС у дворишту вртића.  

17. септембра замењени су радијатори у мешовитој млађој групи у ходнику, тоалету и 

кухињи. Генерално је сређена соба за изолацију и остава, непотребне ствари су 

избачене.  

Активности везане за долазак новог годишњег доба су у току. Тема ,,Вашаријада” 

успешно је реализована 27. септембра у свим васпитним групама.  

Адаптација деце је успешна, присутне су још неке тренутне реакције деце на пријему. 

Све активносту су успешно реализоване за месец септембар.  

ОКТОБАР месец смо започели као и до сада у обележавању Дечје недеље која се 

одржала у периоду од 4.- 10. октобра уз поштовање свих епидемиолошких мера.  

Дечја недеља под слоганом ,,Дете је дете да га волите и разумете”.  

1. Дан дечјих права ,,Желим да разумем,, ;  

2. Вршњачка подршка у кризним ситуацијама (разговарамо са децом како се 

понашају у кризним ситуацијама);  

3. Посета представника локалне самоуправе;  

4. Изложба ручно прављених играчага; 

5. Дечји искази порука упућен бакама и декама; 

Све активности које су предвиђене за Дечју недељу аспешно су реализоване по свим 

васпитним групама.  

Поводом Дечје недеље од ликалне самоуправе деца су добила играчке на нивоу целог 

вртића.  

Деца која похађају ППП на 4 сата као и деца која похађају ППП на 11 сати добили су 

бесплатне уџбенике од локалне самоуправе.  

За дан предшколске установе ,,Чика Јова Змај" вртић "Бамби" је учествовао са два 

видео снимка који су предстаљали наш вртић. Учешће су узеле мешовита група 2 и 

ППП на 4 сата и деца ППП на 11 сати.  

Снимци су постављени на ,,youtube” каналу и ,,viber” групи уз сагласност родитеља.  

27. октобра у вртићу је обележена слава Св.Петка уз поштовање превентивних мера. 

Долазност деце на нивоу вртића овог месеца је била око 70% у зависности од дана. 

НОВЕМБАР месец је протекао у складу са тренутном епидемилошком ситуацијом. 

Све активности предвиђене за месец новембар успешно су реализоване. 

15. новембра вртић је добио 14 креветића и душека. 

Од 22. до 30. вртић није имао воду због квара на сеоској пумпи. 

Број долазеће деце био је смањен због стомачног вируса. 

ДЕЦЕМБАР месец почињемо у складу са свим епидемиолошким мерама. 

Од 6. 12. до 10. 12. 2021. године организован је ликовни конкурс ,,Чика Јова Змај у 

очима детета”.  

Деца свих васпитних група уз помоћ родитеља нацртали су своје радове и предали 

групном васпитачу, а изложба је направљена у холу вртића. 

Вртић је декорисан у складу са годишњим добом и новогодишњим празницима. 

Окићена је јелка у холу вртића где су учествовала сва деца уз поштовање дистанце и 

превентивних мера.  
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21. децембра одржана је представа ,,Ђолутак” у гостима нам је позориште из Паланке.  

22. децембра фотографисање са Деда Мразом и подела новогодишњих пакетића, које су 

припремили родитељи.  

Деца вртића ,,Бамби” учествовали су и на ликовном конкурсу ОШ ,,Вук Караџић”.  

Дечак Д.Ј. из припремне групе освојио је награду и њему је Деда Мраз дошао у посету.  

24. децембра колегиница М.Р. одржала је угледну активност.  

27. децембра деца добијају пакетиће које донира локална самоуправа и председник 

општине Н.В.  

29. децембра одржана је представа ,,Новогодишња бајка” коју су васпитачи приредили 

деци.  

31. децембра почиње распуст за децу ППП на 4 сата.      

У току месеца децембра одржани су онлајн родитељски састанци у свим васпитним 

групама.  

Одржана је и продајна изложба.  

ЈАНУАР месец почињемо у складу са свим епидемиолошком ситуацијом. 

Број деце је смањен од уобичајеног броја.  

Све активности које су предвиђене за Новогодишње и Божићне празнике супешно су 

реализоване.  

14. 1. 2022. фирма ,, Спектра” донирала је паметне сијалице.  

24. 1. 2022. деца која похађају ППП на 4 сата дошла су са распуста. 

27. 1. 2022. обележена је слава Св Сава кроз активности које су прилагођене узрасту 

деце.  

Са родитељима контактирамо путем вибер групе где су упознати са свим активностима 

деце.  

31. 1. 2022. промењен је режим дана деце у установи.  

31. 1. 2022. одржан је родитељски састанак испред вртића.  

Том приликом су родитељи упућени о променама које су настале, а тичу се новог 

режима дана и промене јеловника.  

В. Б. родитељ дечака В. Б. уз нашу молбу, урадио је неке поправке у вртићу које су нам 

биле потребне.  

МАРТ: У овом месецу све планиране активности су реализоване у складу са 

препорученим мерама.  

Активности су реализоване у зависности од интересовања деце.  

Долазност деце је варирала у зависности од дана, свакога дана је број био преко 50 

процената уписане деце.  

У марту месецу одржано је Васпитно образовно веће на коме је образложен 

полугодишњи извештај.  

Поводом Осмог марта наш вртић је организовао низ активности како би обележили овај 

празник.  

Све васпитне групе су узеле учешће у активностима. Израђивале су се честитке за 

маме. Деца су рецитовала за маме и у виду видео записа је прослеђено у вибер групе.  

Вртић је декорисан у складу са годишњим добом, пролеће смо дочекали са веселом 

декорацијом, песмама, рецитацијом.  

Наш вртић је узео учешће у хуманитарној акцији ,,NURDOR“.  

16. 3. 2022. донета је одлука да се не мери телесна температура ни деци, као ни 

родитељима. Родитељи поподне улазе по децу у вртић, а од 21. 3. 2022. улазе и ујутру и 

поподне.  

18. 3. 2022. У обилазак објекта нам је дошла превентивна сестра В.С.  

31. 3. 2022.  посета директорке, донесене су играчке за децу.  
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У овом месецу урађена је дезинфекција и дератизација. У наредном периоду планирамо 

уређење дворишта.  

АПРИЛ :Месец април у вртићу ,,Бамби” започели смо активностима које су проистакле 

из дечијих интересовања.  

Долазност деце је била преко 50%.  

1.4. 2022. одржан је родитељски састанак са родитељима који су у савету.  

Овом приликом договорено је да наш вртић узме учешће у хуманитарној акцији за 

помоћ породици ,,Рашић”. Већина породица се одазвала овом позиву и донирала новац.  

6.4.2022. долазак санитарне инспекције која је овом приликом контролисала кухињу и 

узимала брисеве. 

13.4.2022. група Пчелице ишла је у посету породици Рашић и том приликом су за 

усељење у нов дом однели симболичан поклон. 

Поводом васкршњих празника у вртићу су организоване активности на ту тему.  

Израђивани су васкршњи мотиви, фарбана су јаја од стиропора, картона, али и кувана 

јаја, као и други предмети са датим мотивима. Деца су се радовала и активно 

учествовала.  

Вртић је организовао и продајну васкршњу изложбу. Сви запослени су узели учешће у 

изради предмета. Родитељи су се одазвали у великом броју и сакупљен је новац који 

смо планирали да уложимо у сређивање вртића. Изложба је постављена недељу дана 

пред Васкрс.  

21.4.2022. деца која похађају ППП на 4 сата отишла су на распуст.  

У наредном периоду планирамо сређивање дворишта.  

МАЈ:Месец мај у вртићу ,,Бамби” у Селевцу започео је предвиђеним планом и 

програмом.Долазност деце је била преко 50 %.  

Све активности су реализоване у складу са могућностима и интересовањима деце.  

2. и 3. мај не радни дани ,,Државни празник”. 

6. 5. покошено двориште вртића. 

12. 5. у вртићу ,,Бамби” одржано је фотографисање деце свих васпитних група.  

21. 5. одржана је ликовна колонија ,,Златна палета” у дворишту вртића ,,Петар Пан”, а у 

њој су учествовале две довојчице из вртића ,,Бамби”.  

18. - 27. одржана је обука из области ,,Дигитални уређаји” у циљу унапређења знања, 

овој обуци присуствовале су колегинице Д.Р., М.Р. и И.П.  

У оквиру квиза ,,И знање и забава” такмичила се екипа из Селевца.  

Колегинице М.М. М.Р. и М.Н. су се пласирале у финале. 

Оно што је такође значајно је то да су деца из мешовите групе учествовала на 

,,Спортским играма” које су одржане у сали ОШ ,,Вук Караџић” у Смедеревској 

Паланци.  

У свим васпитним групама се одвијају активности предвиђене планом и програмом. 

ЈУН: Васпитно образовни рад у месецу јуну одвијао се у зависности од интересовања 

деце. 

1.јуна одржана је завршна приредба на градском стадиону у Смедеревској Паланци на 

којој је са једном тачком ,,Љубав је” учествовала припремна група ,,Пчелице” из 

Селевца.  

3. јуна деца из нашег вртића су ишла на једнодневни излет у посету зоо- врту.  

7. и 8. јуна радили смо на уређењу дворишта нашег вртића.  

15. јуна одржали завршну приредбу припремне групе, са присуством Тића из вртића са 

једном тачком глуме. 

Родитељи су такође имали прилику да присуствују јавном часу енглеског језика.  

24 детета која похађају ППП на 4h су завршила школску годину и исписали се из 

вртића. 



 

78 

 

Предшколскa установa „Чика Јова Змај“  Смедеревска Паланка 2021/2022 

Од 20. јуна почели су годишњи одмори.  

ЈУЛ и АВГУСТ: Васпитно образовни рад у месецу јулу одвија се по свим прописаним 

правилима. 

Рад се одвија у јасленој и две мешовите групе. Обзиром да је летњи распуст и да су 

годишњи одмори у току, број присутне деце је 50%. 

Рад је организован тако да у обе смене раде по две колегинице. Двориште вртића се 

уредно коси. У наредном периоду радићемо на отклањању радова у вртићу.  

Васпитно образовни рад у месецу августу одвија се по свим прописаним правилима. 

Родитељски састанак за групу јаслице одржан 29. 8. 2022. у 17 часова. 

Мешовите групе 1. и 29. 8. 2022. у 17 часова. 

Припремне групе и Мала школа 30. 8. 2022. у 17 часова.  

У току је припрема за почетак школске године. Урађено је генерално сређивање вртића. 

Играчке су опране и дезинфиковане.  

                                                                                                        Руководилац: Ивана Павић 
 

4.2.3.7. Извештај руководиоца објекта „Бубамара“, Азања 
 

Месец септембар обележен је почетком нове радне године са четири васпитне групе: 

мешовита јаслена од једне до три године, која је бројала девет уписаих детета, где су 

медицинске сестре васпитачи Радмила Пантић и Јелена Радивојевић. Мешовита група 

обданишта од три до шест ипо година бројала је 28 уписаних детета у којој су 

васпитачи Марина Пантелеић и Љиљана Јанковић, друга мешовита група обданишта од 

три до шест ипо година бројала је 31 дете од којих је 14 детета уписано у ту мешовиту 

групу а похађају и припремно предшколски програм, васпитачи ове групе су Данка 

Ивковић и Невене Ђорђевић. Припремно предшколски програм у трајању од 4 сата на 

почетку месеца бројао је 15 детета, касније 2 детета прешла су на целодневни боравак, 

тј. у мешовиту групу обданишта. Васпитач деце ППП-4сата је васпитач Светлана 

Живојиновић. Куварица- сервирка је Радица Јованоић, а спремачица Јасминка Ћосић, 

превентивна сестра објекта је Радмила Пантић. 

Месец септембар протекао је у адаптацији деце уз превентивне мере Министарства 

здравља, одржани су родитељски састанци по васпитним групама, одрађена је 

комплетна дератизација објекта и дворишта вртића, одржани су и састанци стручних 

актива као и тимова на којем су присуствовали васпитачи овог објекта.Током месеца 

септембра наш вртић су посетили и директорка установе,главна сестра, као и референт 

за безбедност. Крајем месеца септембра васпитач Љ.Јанковић отишла је у пензију, са 

радом у мешовитој групи почела је васпитачица Љ.Јанојлић. 

Месец октобар био је резервисан за договор и реализацију  Дечје недеље, под слоганом 

„Дете је дете,да га волите и разумете“. Све активности које су планиране успешно су 

реализоване како у објекту, исто тако и у дворишту вртића. Деца мешовите и 

припремне групе учествовала су у извођењу кореографија поводом дана наше установе, 

које су емитоване на локалној телевизији. Сестра васпитач М.Поповић вратила се са 

породиљског боловања и почела је да ради у мешовито-јаслену групу, а сестра васпитач 

Ј.радивојевић престала је са радом. 

На почетку месеца новембра наш објекат је посетила фирма „Техноплам“, тада су 

проверени противпожарни апарати и стари замњени новим.Током овог месеца 

допремљено је и 13нових креветћа, као и 13 душека.Деца ППП-4сата, била су на 

распусту од 08.11.2021-15.11.2021., пратећи сколску децу.Инспекција за ванредне 

ситуације обишла је наш вртићу пратњи референта за безбедност,тада су нам 

испоручени лопата,пајсер и крамп.Одржани су разни тимови као и радне групе на 

којима су присуствовали наши васпитачи,све информације су уредно прослеђене. 
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Месец децембар био је резервисан за припрему и реализацију активности поводом 

новогоишњих и божићних празника, декорисан је простор,осликани прозори,окићена 

јелка... Такође је обележена и недеља нашег писца Ј.Ј.Змаја у сарадњи са родитељима 

деца су насликала неки омиљени стих, песму, рецитацију овог нашег великог писца. 

Радови су били изложени и објављени на сајту наше установе. Пред крај месеца 

одржани су новогодишњи бал, модна ревија, као и представа за децу у реализацији 

васпитача и помоћног особља под називом Три прасета,црвенкапа и вук“. На 

хуманитарној изложби која је била у Паланци учествовао је и наш објекат у сарадњи са 

родитељима, том приликом су били изложени и проавани ручно израђени украси и 

предмети за Нову годину. 

У месецу јануару рад се у свим групама обављао по плану и програму, пратила су се 

интересовања и потребе деце. Уписана су два нова детета једно у јаслену групу, друго у 

мешовиту. Број долазеће деце доста је био смањен због празника и распуста. Пописна 

комисија обавила је попис у нашем објекту, одржан је и родитељски састанак на нивоу 

вртића, том приликом су родитељи обавештени о раду нове централне кухиње, каои о 

промени редоследа сервирања оброка. 

На обуци о новим основама програма присуствовали су васпитачи С.Живојиновић и 

Д.Ивковић која је реализована у вртићу Петар Пан у Паланци. 

Месец фебруар је започео великом долазношћу деце у односу на јануар, одржани су 

тимови, као и реализације пројекта „сви у вртић, вртић за све“ ,одржани су и активи по 

узрасним групама, обележен је дан борбе против вршњачког насиља, као и друга група 

за реализацију нових основа програма у Пожаревцу на којој је присуствовала васпитач  

М.Пантелејић. 

У току месеца марта уписана су три нова детета у наш вртић, обележен је празник мама 

у свим групама пригодним кореографијама, рецитацијама, израдом осмомартовских 

честитки.Обележен је и светски дан шума,васпитачи мешовите и припремне групе 

одрадиле су угледну активност одласком у оближњу шуму, посматрајући долазак 

пролећа. Одржан је други део обуке у Пожаревцу где је присуствовала васпитач 

М.пантелејић. 

Током месеца марта доста времена се проводило на свежем ваздуху у дворишту вртића, 

радило се и на уређењу травњака,баште са цвећем,пешчанику. 

Месец април био је у знаку Ускршњег празника, организована је и продајна 

изложба,засђено је и цвеће које су родитељи доносили како би се оплеменио улаз у наш 

објекат. 

Дана 25.04.2022.године доласком у вечерњим сатима ради обиласка објекта и паљења 

расвете, спремачица је затекла обијен вртић,одмах је обавестила руководиоца објекта, а 

руководилац директорку и полицијску станицу. Доласком полиције и инспектора је 

утврђено да недостаје лаптоп који је био у ранцу, ЛЦД телевизор, два блутут звучника, 

штампач, каи ресивер ДВР који бележи снимак сигурносних камера. Наредног дана при 

извођењу деце у двориште вртића у оближњем жбуњу васпитачи су приметили 

телевизор и штампач који су нестали током обијања, обавештен је референт за 

безбедност као и полиција. У вртићу није направљена никаква преметачина осим 

разваљеног дрвеног прозора који се налази на самом улазу у вртић. 

У месецу мају реализоване су многе планиране активности, али и оне које инициране 

од стране деце. 

Одржан је родитељски састанак деце припремно предшколског програма, а тема је била 

излет у зоолошки врт у Београду, као и завршна приредба на стадиону у Паланци и у 

нашем објекту.Такође,  у месецу мају реализовано је и фотографисање све деце као и 

предшколаца за табло.Наш вртић учествовао је и на квизу за запослене који је одржан у 

просторијама вртића Петар Пан. Реализован је и крос РТС-а где су учествовала деца 
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припремно предшколског програма. Фирма „Техноплам“ извршила је проверу свих 

противпожарних апарата. 

Месец јун је био у знаку завршних приредби предшколаца, приредба на стадиону 

реализована је 01.06.2022. Излет у зоолошки врт реализован је 03.06.2022. 

Завршна приредба у нашем објекту реализована је 14.06.2022. у поподневним часовима 

у дворишту нашег вртића, учествовале су све узрасне групе. 

У Пожаревцу је одржан семинар за сестре васпитче на којем су учествовале М.Поповић 

и Р.Пантић из нашег објекта. 

24.06.20222.деца на припремно предшколском програму у трајању од 4 сата завршили 

су радну годину. 

Већина васпитног особља у месецу јулу била су нагодишњим одморима,број долазеће 

деце је био смањен па је за потребе посла радило само по три васпитача у целом 

објекту. 

У циљу рутинске контроле и провере објекта у обилазак су долазили припадници 

полиције из Паланке. 

Вешина активности у овом месецу обављане су у хладовини у дворишту вртића,деци су 

пријале све активности напољу, такође, често се водила брига о цвећу и биљкама 

засађеним у нашем дворишту. 

Месец август је исто био са смањен бројем деце и даље су коришћени годињи одмори и 

васпитног и помоћног особља. Због високих температура просторије су често 

проветраване и расхлађиване клима уређајима. Васпитно-образовни рад обављао се 

према заинтересованости деце, њиховим потребама. Родитељ детета из мешовите групе 

направио је две кућице од дрвета које смо ставили у двориште вртића. 

Задња недеља у ово месецу била је искоришћена за генерално сређивање свих 

просторија у вртићу, за прање и дезинфекцију играчака, као и за сређивање дворишта. 

29.08. и 30.08. одржани су родитељски састанци. 
 

                                                                         Руководиоц објекта: Светлана Живојиновић 

                                                                                                             

4.2.3.8. Извештај руководиоца објекта „Сунце“, Кусадак 
 

Радну 2021/22. годину , вртић „Сунце“ у Кусатку започео је са радом у четири васпитне 

групе:  

 Мешовита јаслена група (1-3 године) , број уписане деце - 12, васпитачи Милина 

Мишић и Снежана Марковић; 

 Тотално мешовита група обданишта I (2-6 година),број уписане деце - 27, васпитачи 

Соња Петровић и Марија Стоименовић и сестра-васпитач Гордана Петровић; 

 Мешовита група обданишта (3-6 година),број уписане деце - 26, васпитачи Јелена 

Мратинковић - Ивковић и Гордана Савић; 

 Предшколска група - ППП на 11 сати , број уписане деце – 12 и ППП на 4 сата, број 

уписане деце – 14, васпитач Верица Петровић и Јелена Танасковић; 

      - Послове превентиве обавља медицинска сестра-васпитач Снежана Марковић; 

      - Руководилац вртића је васпитач Гордана Савић. 

Поред васпитног особља у вртићу раде и 3 помоћна радника: спремачице Маја Чолић и 

Горица Ђурић, куварица Светлана Банковић. 

Вртић почиње са радом у 5:45. Пријем деце траје до 7:45. Боравак деце на целодневном 

боравку је до 16:45. 

Деца која похађају ППП на 4 сата, бораве у вртићу од 7:30 до 11:30; 

Током наредних месеци тај број је варирао, па тренутно је у вртић уписано 90-оро деце. 
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Васпитачица, Јелена Танасковић је пребачена у градски вртић,а на њено место долази 

васпитачица Ивана Живановић, од 03.01. 2022. године. 

Све васпитне групе раде по моделу „Б“. Месец септембар протекао је у знаку 

адаптације нове деце, која је до краја месеца успешно приведена крају. Поред редовних 

планираних активности, деца на ППП једном недељно имају час енглеског језика који 

држи наставница Мирјана Недељковић. А сва деца обданишта, изузев јаслица, једном 

месечно имају час глуме у извођењу драмског сарадника, Тијане Јозић. 

17. 09. 2021. Године одржан је крос РТС-а, „Кроз Србију“, у коме су учествовале све 

васпитне групе. 

Током месеца септембра одржани су групни родитељски састанци, као и општи 

родитељски састанак на нивоу вртића, на коме је за председника Савета родитеља 

испред вртића „Сунце“ једногласно изабран Милош Аврамовић, а за његовог заменика, 

такође једногласно Ненад Бркић. Сви родитељски састанци одржани су у дворишту 

вртића уз поштовање свих мера за време трајања епидемије Ковида 19. 

Месец октобар обележила је „Дечија недеља“ која је трајала од 04. 10. до 08. 10 2021. 

године, под слоганом „Дете је дете, да га волите и разумете“, у оквиру које су 

реализовани многобројни садржаји који су предвиђени планом. 

Деца на ППП и мешовите групе 2 , били су учесници он-лајн приредбе поводом дана 

Установе. Такође, деца ППП са својим васпитачима учествовала су на изложби у 

Народном музеју под називом „Дечији ликовни салон 2021 године“ на тему „Уметност 

игре“-израда скулптуре : Дворац принцезе Доре од лего коцки. 

У новембру рад у вртићу „Сунце“ се одвијао по предвиђеном плану за све узрасне 

групе. Васпитач ППП, Верица Петровић, 04. 11. , одржала је угледну активност из 

методике музичког васпитања, на тему: народна игра „Дуње Ранке“. 

Дана 26. 11. 2021. године, у вртићу „Сунце“ на позив директорке ПУ Гордане Јанојлић, 

одржан је родитељски састанак са родитељима из Савета. Повод за одржавање овог 

састанка био је планирана реконструкција крова на објекту, која је планирана да почне 

06. 12. 2021. године. Родитељи су обавештени да за време трајања радова у вртићу неће 

моћи да бораве деца, а деци чији родитељи морају да их доводе, обезбеђен је смештај у 

централном вртићу, Петар Пан. Родитељима који су се писмено изјаснили да неће 

доводити децу за време трајања радова, обустављени су сви трошкови за овај период, 

док за децу која су долазила трошкови су се обрачунавали као и до сад. 

01.и 02. 12. 2021. године, одржани су групни родитељски састанци, на којима су 

родитељи добили још информација о функционисањувртића за време радова. Овом 

приликом родитељи су попунили изјаву о потреби довођења, односно не довођења 

детета у вртић током горе поменутог периода. Од 06. 12. до 24. 12. 2021 године, деца из 

нашег вртића била су смештена у објекат вртића Петар Пан. Долазило је укупно 6-оро 

деце. Са децо су радили васпитачи нашег вртића, а превентивно-здравствени рад 

обављала је сестра из вртића Петар Пан. 

Радови на реконструкцији крова завршени су у складу са предвиђеним термином, па 

смо се у наш вртић вратили 27. 12. 2021. године. 

У периоду трајања радова завршена је комплетна реконструкција крова на вртићу 

„Сунце“. Промењен је стари и постављен нови плафон у соби мешовите групе 

„Бомбончићи“. Замењени су олуци на објекту. Постављен је преградни зид са вратима, 

између сале и ходника, тако да је сада рад у ППП знатно лакши и квалитетнији. Такође 

је прилагођена просторија за изолацију и направљена мини амбуланта у објекту. 

Након завршетка радова, вртић је добио нови спољашњи изглед, заустављено је 

прокишњавање на вртићу, а деци и запосленима омогућен је пријатнији и безбеднији 

боравак и бољи услови за рад. 

28. 12. 2021.организовано је фотографисање са Деда Мразоми додела пакетића. 
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29. 12. 2021. –подела пакетића које је донирала општина. 

30. 12. 2021. – вртић „Сунце“ био је учесник у хуманитарној продајној изложби у 

центру Смед. Паланке . Истог дана деца су позвана да погледају новогодишњу 

представу код фонтане. 

У периоду од 06. 12. – 10. 12. 2021.године, обележена је „Недеља Чика Јове Змаја“, у 

чему су учествовала и деца из нашег вртића. 

Током јануара долзност деце била је нешто смаљена , што је уобичајено за овај период 

године, када су актуелни новогодишњи и божићни празници, као и распуст деце на 

ППП на 4 сата. 21. 01. 2022. Године завршен је распуст, па се самим тим и долазност 

деце вратила на уобичајени број. 

И ове године, Бадњи дан је у нашем вртићу обележен кроз демонстрацију и извођење 

традиције и обичаја везаних за овај дан. Пригодним активностима обележена је и 

школска слава, Свети Сава. 

Овог месеца на улазу у вртић, постављен је видео надзор. 

У фебруару долазност деце била је уобичајена за овај месец. ВОР се одвијао по већ 

предвиђеном плану, већих одступања није било. Све групе су одржале трећи 

родитељски састанак, он-лајн путем вибер група. Родитељи су анкетирани о 

заинтересованости за зимовање деце. Такође су обавештени о новом режиму исхране. 

У нашој Установи почела је обука за нове основе- „Године узлета“. Првој групи обуке 

присуствовале су Гордана Петровић (сестра-васпитач) и Гордана Савић (васпитач). 

Од 31. 01. 2022. године, у нашој Установи почео је нов режим исхране. Такође је 

промењена и сатница оброка. Овим променама обухваћен је и наш вртић. Храна се у 

наш објекат допрема из централне кухиње, где се спрема по најновијим технологијама. 

У другој половини месеца почеле су припреме за обележавање међународног дана 

жена, Осмог марта. 

У месецу марту број долазеће деце био је просечан за овај период године. Васпитно-

образовни рад одвијао се по предвиђеном плану, а у складу са интересовањем деце. 

Завршена је пролећна декорација вртића. Почетак месеца обележиле су активности 

везане за међународни дан жена, Осми март. Све вспитне групе овај празник обележиле 

су пригодним активностима у зависности од узраста деце. Свака група је са по једном 

кореографијом учествовала у онлајн приредби, а такође деца су уз помоћ васпитача 

направила честитке за маме и баке. И ове године вртић „Сунце“ дао је свој допринос на 

учешћу у хуманитарној акцији, коју је организовао „Нурдор“, под слоганом „Засади 

живот, буди херој“. Том приликом, продајом оловака са семеном, сакупљено је 14 400 

динара, уплаћених у добротворне сврхе. Дана 15. 03. 2022. године, колегиница Соња 

Петровић, у мешовитој групи 1, „Бомбончићи“, одржала је угледну активност из 

методике ликовног, на тему „Моја породица“. Активности су присуствовале и 

колегинице других група. Дана 22. 03. 2022. године, имали смо посету директорке, 

Гордане Јанојлић, која је том приликом извршила увид у вођење педагошке 

документације, као и у целокупан рад вртића. Дала је сугестије и смернице за даљи рад.  

Дана 26. 03. 2022. године, почела је обука за рад по Новим основама „Године узлета“. 

Васпитачи и сестра из нашег вртића,који нису прошли обуку, учесници су треће групе 

обуке, која се одржава у нашој Установи. 

У априлу долазност деце била је велика. Васпитно образовни рад одвијао се без већих 

одступаљња у односу на план.Крајем месеца априла,спроведене су активности поводом 

ускршњих празника. Све групе су организовале различите ликовне активности 

прилагођене узрасту деце. Такође је организована ускршња продајна изложба у којој су 

учествовали деца , родитељи и васпитчи. Средства прикупљена од продајне изложбе , 

биће искоришћена за куповину матерјала и средстава за рад у вртићу. Од 22. 04. 2022. 

до 03. 05. 2022. године, трајао је распуст за децу на ППП на 4 сата.  Први радни дан био 
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је 04. 05. 2022. Васпитачи Верица Петровић, Јелена Мратинковић Ивковић и Ивана 

Живановић, били су учесници семинара „Више од игре“ , Душице Бојовић. Дана 06. 04. 

2022. године, имали смо  посету санитарне инспекције. Том приликом извршили су 

увид у стање вртића и узели брисеве из сервирнице на анализу. Добијени резултати 

брисева били су уредни. 

Васпитно-образовни рад у вртићу  „Сунце“ , у месецу мају, одвијао се по предвиђеном 

плану,а поштујући интересовања децe.Све реализоване активности, одржане су у 

складу са препорученим мерама Дана 11. 05. 2022. , одржане су традиционалне 

„Спортске игре“ у ОШ „Вук Карачић“ у Смедеревској Паланци. Учествовала су сва 

деца старијег узраста из нашег вртића, а такође и из свих осталих вртића наше 

Установе. Дана 13. 05. 2022. године, са почетком у 10 часова, у дворишту нашег вртића, 

одржан Крос РТС-а. У кросу учествовала сва деца из вртића „Сунце“, с тим што су 

предшколци били носиоци манифестације. Дана 21. 05. 2021. године, у градском вртићу 

Петар Пан, одржана Ликовна колонија, у којој су учествовала и два детета из ППП из 

нашег вртића. Деца су показала запажену креативност и за своје залагање добили су 

медаљице, и донели захвалницу нашем вртићу. Деца на ППП са својим васпитачима 

активно су спремали тачку за централну завршну приредбу,која ће се одржати на 

градском стадиону 01.06. 2022. Такође, наш вртић био је учесник квиза за запослене у 

одржаног у нашој Установи, под називом “И знање и забава“. У квизу учествовале 

васпитачи Соња Петровић и Гордана Савић и сестра-васпитач, Снежана Марковић. 

Дана 15.06.2022 деца из мешовитих група 1 и 2 са својим васпитачима обишли су 

ветеринарску станицу и цркву у селу. Дана 23.06.2022.године у дворишту вртића у 17 

часова одржана је приредба Припремног предшколског програма ,васпитачи Верица 

Петровић и Ивана Живановић су се пригодним програмом опростили са својом децом. 

На приредби је присуствовала и директорка Предшколске Установе Гордана Јанојлић и 

васпитач Јелена Танасковић која је са овом децом била од септембра до децембра 

месеца.Деци на 4 сата је последњи радни дан био 24.06.2022 године приредили су им 

журку за крај предшколског програма. Вртић ,,Сунце “ се и овог пута одазвао 

хуманитарној акцији у сарадњи са школом Брана Јевтић из Кусатка продаја магнета и 

разгледница за помоћ једној породици из Кусатка. Новцем од ускршње продајне 

изложбе купљене су роло зебра завесе које су постављене у кухињи,јаслицама и сали 

вртића. 

Током летњег периода васпитно-образовни рад у вртићу „Сунце“ у Кусатку, одвјао се 

по предвиђеном плану, а у складу са интересовањима деце. С обзиром да су били 

актуелни годишњи одмори, деца су била смештена у две радне собе, при чему се 

водило рачуна да број деце у једној соби буде у складу са протоколом.Број долазеће 

деце на целодневном боравку у током целог лета кретао се око 40. Са децом су 

организоване различите активности у прилагођене узрасту. кад су напољу биле 

пријатне температуре све активноси су се изводиле напољу, у двроишту вртића по 

жељи деце. Ово се посебно односило на децу мешовитих група и на децу на ППП. 

Васпитно особље вртића „Сунце“, редовно присуствује састанцима тимова и актива 

чији су чланови. Такође су активни учесници семинара и пројеката који се одржавају у 

нашој Установи и ван ње. Такође, је већина запослених завршила обуку за Нове основе, 

а васпитачи који нису имаће онлајн обуку. 

Током целе године, објекат вртића „Сунце“ , редовно се одржавао и дезинфиковао по 

предвиђеном плану.Превентивно-здравствена служба обавља свој рад у складу са 

препорученим мерама.  Крајем месеца одрађено је генерално сређивање вртића, као и 

дворишта. Све играчке у објекту су дезинфиковане према протоколу,како би све било 

спремно за почетак нове радне године. 

                                                                                                  Руководилац: Гордана Савић 
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4.2.3.9. Извештај руководиоца објекта „Колибри“, Голобок 
 

Ове радне године у вртићу "Колибри" формирана је једна васпитна група. Ова 

мешовита група бројала је осамнаесторо деце на почетку. Број се повећавао током 

године до двадесетпеторо. Од тога дванаесторо деце је било обухваћено ППП, на 4h 

десеторо док су остала деца уписана на 11h.  

У групи су радила два васпитача, Надица Стефановић и Гордана Елезовић, и једна 

спремачица-сервирка.  

Радна година почела је са поштовањем мера предострожности, које су током радног 

периода укинуте. Чист и апликацијама оплемењен  простор вртића, дочекао је децу 

првог радног дана. Адаптација деце је успешно прошла. 

На родитељском састанку су изабрани чланови за савет родитеља групе, од којих је, на 

посебном састанку, изабран представник за савет одитеља Установе. 

Током радне године успешно је остварен планирани васпитно образовни рад. 

Испраћене су све манифестације на нивоу вртића, као и Установе: Дечија недеља, 

јесењи крос, слава вртића, Новогодишње играрије и 8.март,али онлајн. Учествовали 

смо и  на пролећном кросу, ликовној колонији у Смед.Паланци, на изложби у музеју у 

Паланци, са групним радом од Лего коцки. 

Предшколци су учествовали на завршној приредби на стадиону у Паланци. Посетили 

смо ЗОО врт у Београду и опростили се са вртићем завршном приредбом у Голобоку. 

Предшколци су током године учили енглески и имали драматизацију. Научено су 

презентовали на завршној приредби у вртићу. 

Током године родитељи су све време учествовали и успешно сарађивали путем вајбер 

групе. 

Вртић је постигао добру сарадњу са свим структурама у Установи, са школом и 

друштвеном заједницом. Радио је све време током лета, али са смањеним бројем деце. 

Васпитачице су се смењивале. 

Током године није било већих техничких проблема. Радна година је окончана успешно. 
 

                                                                                 Руководилац објекта: Гордана Елезовић 

4.3.ГОДИШЊИ  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ 

АКТИВА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА 
 

Актив медицинских сестара обухвата медицинске сестре распоређене у јасленим 

групама и у превентивно – здравственој служби. Актив медицинских сестара се бави 

питањима васпитања, неге, здравствене и превентивне заштите деце, очувању здравља 

деце, спречавању болести и унапређењу свог рада са децом. 

Конституисање стручног актива обављено је на првом састанку одржаном 07.09.2021. 

године где је за председника једногласно изабрана Јелена Јордановић, а за записничара 

Светлана Пешић.  

Приступило се изради Годишњег плана рада стручног актива медицинских сестра. 

Избор семинара за радну годину бирани су по узрасним групама медицинских сестара и 

то следећи: 

1. „Подстицајно окружење “ кат.бр.681 К2 П3 

2. „Прилика за свако дете- развијање различитих програма предшколског 

образовања“ кат.бр.772 К4 П4 

3. „Откривање дигиталног – Креативна и одговорна примена дигиталне технологије 

у вртићу“  
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18.11.2021.године одржан је вебинар са темом „ Рани развој деце- сарадња између 

дечјег психијатра и педијатра“ коме су присуствовале медицинске сестре-васпитачи и 

медицинске сестре на превентиви. 

08.12.2021.године одржана је Изборна скупштина удружења медицинских сестара у 

Пожаревцу. Изборној скупштини су присуствовале Јелена Јордановић, Марица Илић и 

Марија Палић.  

Марица Илић је изабрана за надзорни орган Удружења медицинских сестара 

Подунавско-браничевског округа. 

Јелена Јордановић  је изабрана за делегата Удружења медицинских сестара 

Подунавско-браничевског округа. 

11.12.2021.године одржана је скупштина Савеза медицинских сестара ПУ Србије у 

Београду коме је присуствовала Јелена Јордановић. 

25.12.2021. године одржан је семинар у малој сали општине Смедеревска Паланка, у 

организацији Удружења медицинских сестара-васпитача, под називом „Научи- победи 

страх и адекватно укажи помоћ када је детету потребно“ , предавач доктор Владимир 

Симић, коме су присуствовале медицинске сестре – васпитачи, чланови удружења. 

Други вандредни састанак медицинских сестара одржан је 15.12.2021. године у вртићу 

Петар Пан, где су одгеледане презентације реализованих пројеката и презентација 

Стручне Конференције за васпитаче са Таре 2021. 

Трећи састанак стручног актива одржан је 14.02.2022. на вибер групи по предвиђеном 

дневном реду. Одрађен је и усвојен Полугодишњи извештај о раду стручног Актива 

медицинских сестара.  

Четврти састанак стручног актива одржан је 24.05.2022. по планираном дневном реду. 

На састанку је одржана презентација са дана сусрета васпитача, са посебним освртом на 

део за јаслице.  

Од удружења медицинских сестара- васпитача добиле смо лаптоп.  

15.06.2022. одржано је предавање ,,Значај и улога медицинске сестре у очувању и 

јачању имунитета код деце предшколског узраста,, , предавач Прим др Оливера 

Остојић, начелница дечјег одељења КБЦ ,, Драгиша Мишовић,, Београд. Предавању су 

присуствовале медицинске сестре из наше предшколске установе.  

Едуковација медицинских сестара- васпитача се одвијала  путем интерног усавршавања 

( тимова ) , интернета, литературе, онлајн семинара- индивидуално, разменом идеја и 

информација како са колегама из наше установе тако и из других. 
 

                                            Председник актива медицинских сестара: Јелена Јордановић 
 

4.3.1. ГОДИШЊИ  ИЗВЕШТАЈ АКТИВА   

МЛАЂИХ  ЈАСЛЕНИХ  ГРУПА 
 

Активу медицинских сестара-васпитача млађих јаслених група припадају Десанка 

Петровић Томић, Јасна Вујчић, Славица Стојановић Јовановић и Александра Јодић. 

Због повећаног броја деце у млађој јасленој групи у вртићу „Петар Пан” активу се 

прикључила и Снежана Јевтић. 

Конституисање Актива млађих јаслених група обављено је на првом састанку на ком је 

за председника једногласно изабрана Александра Јодић, а за записничара Славица 

Стојановић Јовановић. Приступило се изради Годишњег плана рада Актива 

медицинских сестара-васпитача млађих јаслених група а потом и усвајању истог. 

Изабрани семинари су „Подстицајно окружење” кат.бр.681К2П3 и „Прилика за свако 

дете-развијање различитих програма предшколског образовања” кат.бр.772К4П4 

На другом реализованом састанку одржаном 18.02.2022. израђен је полугодишњи 

извештај рада Актива медицинских сестара-васпитача млађих јаслених група.  
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Констатовано је да су све планиране активности успешно реализоване према плану и 

програму. 

Трећи актив медицинских сестара-васпитача млађих јаслених група одржан је 

24.05.2022.године.  

На четвртом састанку Актива медицинских сестара-васпитача млађих јаслених група 

одржаном 26.08.2022. израђен је годишњи изветај рада Актива који је потом и усвојен. 

Чланови Актива су се стручно усавршавали: 

Дана 18.11.2021. године чланови овог актива су преко апликације Zoom пратили 

вебинар са темом „Рани развој деце-сарадња између дечијег психијатра и педијатра”. 

На ванредној седници актива медицинских сестара-васпитача 15.12.2021. године у 

вртићу „Петар Пан” праћене су презентације реализованих пројеката и презентација са 

Стручне Конференције за васпитаче одржане на Тари 2021. године. 

Дана 25.12.2021. године чланови актива су присуствовали семинару под називом 

„Научи-победи страх и адекватно укажи помоћ када је детету потребно” од стране 

предавача доктора Владимира Симића а све у организацији удружења медицинских 

сестара-васпитача подунавско-браничевског округа. 

Медицинске сестре-васпитачи: Јасна Вујчић, Славица Стојановић Јовановић и 

Александра Јодић су прошле обуку за примену основа програма – године узлета 

одобреног од стране министра просвете, науке и технолошког развоја у организацији 

Уницефа. 

                                                                                   Председник актива: Александра Јодић 
 

4.3.2./4.3.3. ГОДИШЊИ  ИЗВЕШТАЈ  АКТИВА   
МЕШОВИТИХ И СТАРИЈИХ  ЈАСЛЕНИХ ГРУПА 

  
Чланови Актива су: Милина Мишић, Гордана Петровић, Радмила Пантић, Смиљка 

Љубисављевић, Драгица Стојић, Данијела Ристић, Снежана Марковић, Гордана 

Живковић, Миланка Голе, Сузана Јелић, Светлана Бабић, Маријана Срејић Ђулеић, 

Весна Живановић, Снежана Мишић, Милка Остојић, Љиљана Ненадовић, Миланка 

Јовановић, Лела Антонијевић, Снежана Јеремић, Јасмина Гачић, Марија Палић, 

Драгана Милићевић и Радмила Маринковић. 

Активу мешовитих јаслених група медицинских сестара васпитача прикључени су 

чланови старије јаслене групе Јелена Јордановић и Светлана Пешић.Приправница 

Биљана Матић завршила је приправнички стаж у установи. 

Током ове радне године реализована су четири планирана састанка према планираној 

динамици и дневном реду и један ванредни који је реализован у месецу децембру са 

освртом на протекли период у оквиру васпитно-образовног рада,периода адаптације 

проблемима у раду и припреме и активности за престојеће празнике. 

 Главни акценат у раду са децом месовитог јасленог узраста је очување здравља деце уз 

поштовање прописаних мера као и активности које чине децу активним учесником у 

процесу учења а ми медицинске сестре васпитачи смо подршка за остварење. 

Дискусија на тему:,,Како унапредити комуникацију и сарадњу са родитељима“ као и 

предлози за едукативне радионице биле су одложене док се услови услед тадашње 

епидемиолошке ситуације нису стабилизовали и Установа започела са нормалним 

радом и функционисањем.  

На  састанку је закључено да ће даљи рад Актива и његових чланова у оквиру 

васпитних група бити усмерен у складу са темама везаним за активно учешће деце и 

породице у животу и раду Предшколске установе кроз различите видиве хоризонталне 

размене. 

                                                                               Председник Актива: Марија Стевановић 
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4.3.4. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ АКТИВА ПРЕВЕНТИВНО 

ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ 
 

Чланови Актива превентивно здравствене службе у радној 2021/2022. години су: Ленче 

Срејић – главна превентивна сестра; Марица Илић  - превентивна сестра – „Петар Пан“, 

Влашки До; Снежана Јевтић - превентивна сестра - „Лептирић“, Голобок; Весна 

Величковић - превентивна сестра - „Плави чуперак“, Глибовац; Јана Петровић – „Наша 

радост“, Церовац, Придворице; Драгана Миличевић – Ратаре; Слободанка Петровић - 

превентивна сестра – „Лептирић“, Баничина; Јелена Јелић–„Ташмајдан“,Весна Симић – 

(у другом полугодишту) сеоски вртићи: Азања; Селевц; Кусадак; Голобок и вртић 

“Лептирић” 

У другом полугодишту ове радне године дошло је до измене у распореду превентивних 

сестара такошто је мед. сестра Снежана Јевтић због потреба посла распоређена у 

васпитној групи а мед. сестра Весна Симић у вртићу “Лептирић” због боловања и  

дужег одсуствовања превентивне мед. сестре Слободанке Петровић. 

Планирана су четири а одржана шест састанка, два ванредна која су иницирана текућом 

ситуацијом. 

Први састанак актива планиран је и одржан 07.09.2021 год. 

 Конституисан је актив и међусобним догаварањем чланова актива једногласно је 

изабран председник и записничар. За председника је изабрана је Ленче Срејић, а за 

записничара Јелена Јелић.  

 Усвојен је програм рада за радну 2021/2022. годину.  

 Превентивне сестре поднеле су извештаје о припремљености објеката за нову радну 

годину и примењивње мера препоручених од стране Министарства здравља 

 По плану стручног усавршавања дониране тестове од КМСЗТС су попуниле све 

превентивне сестре и добиле адекватан број бодова, такође су учествовале на 

семинару који је одржан 25.12.2021. „Научи, победи страх и адекватно укажи помоћ 

детету“. 

 Чланови актива разговарали су и разменили искуства о адаптацији деце и 

сукцесивном пријему. 

 Размењена су искуства о сарадњи са родитељима на родитељским састанцима, о 

сарадњи са мед. сестрама и васпитачима.  

Други ванредан састанак актива је одржан је 15.10.2021 год. 

 Разматрана је примена препорука код појаве вируса -19 

 Текућа питања. 

 Препоруке санитарне инспекције приликом инспекцијског надзора вртића „Петар 

Пан“ 

Трећи ванредан састанак актива  реализован је 05.11.2021 год. 

 Информације о предстојећем ванредном распусту за предшколце. 

 Текућа питања 

- карантин – потврде од педијатра 

- предлог родитеља да се врате теписи у радним собама 

- обилазак малих школа 

- Замена сарадника за унапређење превентивне здр. заштите за време коришћења 

год. одмора. 

Четврти састанак актива одржан је 23.12.2021 год. 

 Разматране измене у поступању у случају појаве -19 код деце. 

 Учешће на семинару који се одржава 25.12.2021 год. 

 Текућа питања 
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- Проблеми са псима луталицама  

Пети састанак актива одржан је25.03.2022 год. 

 Извештај о инспекцијском надзору вртића „Ташмајдан“ 

 Текућа питања 

- Договор  око отклањања неправилностикоје је наложила санитарна инспекција по 

вртићима 

Шести састанак актива одржан је 26.08.2022 год. 

 Евалуација за протекли период 

 Израда годишње извештаја 

 Усвојен је предлог плана за наредну 2022/2023 год. 

Медицинске сестре актива превентивно здравствене заштите у Установи сарађују, 

размењују искуства и успешно комуницирају о актуелним темама у раду како на 

активима тако и ван актива.Због повећаног  и комплекснијег рада, превентивна служба 

је повремено укључивала и мед. сестре из васпитних група које су радиле на 

спровођењу мера и инструкција које су препоручене од Министарсва просветеи 

здравља. 

                                                           Извештај израдила: председник актива Ленче Срејић 
  

4.4. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  

СТРУЧНОГ АКТИВА ВАСПИТАЧА 
 

Стручни актив васпитача чине : васпитачи, стручни сарадници и директор ПУ.  Радом 

актива  руководи председник  Стручног актива васпитача. 

Први састанак Стручног акива васпитача одржан је 07.09.2021. године у дворишту 

вртића „ Петар Пан „. На том састанку је конституисан стручни актив васпитача, 

изабран је председник актива и записничар. Предложен је и усвојен годишњи програм 

рада актива. За педседника Стручног актива васпитача једногласно је изабрана Гордана 

Радојичић, а за записничара Јелена Радисављевић. 

У децембру месецу одржан је ванредни састанак Стручног актива васпитача, на коме су 

директорка Установе Гордана Јанојлић и васпитачи Гордана Радојичић ,Невена 

Миљковић и Ивана Павић презентовале радове са Стручне конференције васпитача на 

Тари.Тема презентација је „ Доживљај и схватање простора кроз искуства деце и 

одраслих у васпитно образовном процесу „ . 

Трећи састанак Стручног актива васпитача одржан је 21.02.2022. године online. Сви 

председници актива по узрасним групама су послали извештаје на viber групу. Урађена 

је евалуација васпитно  образовног рада на основу тих извештаја. Урађен је и 

полугодишњи извештај Стручног актива васпитача. Планирана презентација је 

одложена због лоше епидемиолошке ситуације. 

Четврти састанак Стручног актива васпитача одржан је 24.05.2022. године у вртићу 

„Петар Пан „.За овај актив била је планирана презентација вебинара на тему „Језичке 

игре у говорном развоју – Ове приче на игру личе “ ,али је дошло до одступања од 

планираног. Уместо овог вебинара, колегинице Слађана Михаиловић, Данијела 

Виторовић и Снежана Ишић су презентовале радове са Стручне конференције 

васпитача у Врњачкој Бањи.Тема презентованих садржаја је била : „ Грађење односа 

као подстицај промена васпитно образовне праксе „. 

Пети састанак Стручног актива васпитача одржан је 26.08.2022.године у вртићу „ Петар 

Пан“. Урађена је евалуација реализованог и усвојен је годишњи извештај рада 

Стручног актива васпитача. 
                                                                  
                                                Председник Стручног актива васпитача: Гордана Радојичић   
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4.4.1. ГОДИШЊИ  ИЗВЕШТАЈ АКТИВА  

МЛАЂИХ  ГРУПА ОБДАНИШТА 
 

 

Чланови актива мла'ђих група у радној 2021/2022.год. су: Зорица Настић, Лидија 

Тирнанић, Слађана Михаиловић, Данијела Виторовић, Јелена Радисављевић, Ана 

Поповић, Јелена Радисављевић. У току првог полугодишта у радној 2021/2022.години 

одржана су три састанка. 

На првом састанку 07.09.2021. у вртићу „Петар Пан“ конституисан је актив и 

међусобним договором чланова једногласно је изабран председник и записничар. За 

председника је изабрана Зорица Настић,  а за записничара Лидија Тирнанић. 

Усвојен је годишњи план и програм рада, а васпитачи су међусобно разменили 

искуства о почетку адаптације у својим васпитним групама и закључили да она протиче 

уобичајено и одвија се без већих потешкоћа. 

На другом састанку 10.12.2021., који је због епидемиолошке ситуације одржан онлајн, 

васпитач Слађана Михаиловић је одржала презентацију вебинара „Језичке игре у 

говорном стваралаштву“, чији је аутор Јелена Спасић. Том приликом презентован је 

приручник у коме су представљене бројне језичке игре за развој говора деце 

предшколског узраста. После одгледане презентације одржана је конструктивна 

дискусија на којој смо закључили да нам овакави примери могу доста помоћи у раду. 

На овом састанку  евалуирали смо васпитно-образовни рад у протеклом периоду и 

закључили да се он у свим групама одвија по плану и програму насталом на 

посматрању и праћењу дечјих интересовања. Све групе су изнеле и свој план 

учествовања у новогодишњим активностима. 

На трећем састанку 18.02.2022. одржаном онлајн, чланови актива су извршили 

евалуацију досадашњег васпитно-образовног рада и урадили полугодишњи извештај о 

раду актива. Закључено је да су све планиране активности предвиђене планом и 

програмом нашег актива, до овог периода, реализоване. 

На четвртом састанку 27.04.2022. у вртићу „Плави чуперак“ васпитач Слађана 

Михаиловић, због техничких проблема, на овом састанку није презентовала друштвену 

игру „Мрави на пикнику“. Уместо тога, одржала је презентацију вебинара „Школа 

мјузикла Еудвен“. У питању је спој игре, песме, глуме, којим се подстиче развој 

креативности,  ритма,  говора код деце млађег узраста. 

Чланови актива су се након ове презентације једногласно сложили да су игре 

едукативне и да се могу приментит у васпитно-образовном раду. 

Чланови актива изнели су како је обележен верски празник Ускрс у оквиру њихових 

васпитних група и вртића. 

На петом састанку 26.08.2022. у вртићу Петар Пан чланови актива су разменили 

искуства о протеклом васпитно-образовном раду и констатовали да је он био усмерен 

на целокупан развој дечјих потенцијала, да су деца напредовала у свим аспектима, а 

значајан напредак је остварен  у осамостаљивању деце и изграђивању здравствено-

хигијенских навика. Након развогора, чланови актива су се једногласно сложили да су 

састанци нашег актива одржани како је планирано, а одржан је и један ванредни. На 

њима смо међусобно размењивали искуства, а путем презентација обогатили смо                                                                                                             

своју праксу. Констатовали смо да је иза нас успешна радна година. 
 

                                                                                         Председник актива:Зорица Настић 
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4.4.2. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ АКТИВА 

СРЕДЊИХ ГРУПА ОБДАНИШТА 
 

Чланови Актива средњих група у овој радној години били су: Данијела Торбица, Сања 

Радић, Сенка Дражић, Јелена Кривокућа, Бојана Јовановић, Снежана Ишић, Надица 

Мирковић, Марина Стевановић Танасковић, записничар Тамара Петровић и 

председник Данијела Лазић. 

Актив средњих група у току ове радне године 2021/2022 год. одржао је 4 састанка. 

Васпитно образовни рад одвијао се према плану и програму. На почетку радне године 

највише се радило на осмишљавању и развоју културно хигијенских навика код деце. 

Активности везане за празнике као и „Дечија недеља” реализоване су према плану и 

програму, у складу са епидемиолошком ситуацијом. Све групе су активно учествовале 

према својим могућностима у активностима организованим на нивоу вртића и 

Установе. 

Реализован је и мини пројекат у групи „Балончићи” из вртића „Плави Чуперак”. 

Искуства су јако позитивна, остварили су се добри резутати уз велику сарадњу са 

родитељима. 

У наредном периоду треба радити на презентовању примера добре праксе, како са 

децом тако и са родитељима, како би смо лакше решавали проблеме са којима се 

сусрећемо. 

                                   .                                  Председник актива средњих група: Данијела Лазић 
 

4.4.3.ГОДИШЊИ  ИЗВЕШТАЈ  АКТИВА  

СТАРИЈИХ   ГРУПА ОБДАНИШТА 
 

Актив старијих група чине чланови: Горица Грујић Матић, Марина Богићевић, Весна 

Ристић, Јадранка Маторкић, Горица Коларевић, Мирјана Гаговић, Сања Тошић, 

Милина Петровић, Весна Старчевић, Оливера Антонијевић (члан до децембра 2021. 

године), Јелена Танасковић(члан од децембра 2021. године), записничар Марјана 

Гмитровић, председник Весна Костић. 

Актив старијих група је у радној 2021/2022. години  одржао пет састанка, од тога је 

један састанак у фебруару месецу (17. 02. 2022. год.) одржан онлајн, путем вибер групе. 

Васпитно-образовни рад одвијао се по плану и програму. Поред редовних састанака, 

чланови Актива су током радне године размењивали идеје и мишљења путем вибер 

групе, са циљем што бољег и квалитетнијег обављања васпитно-образовног рада.  

На почетку радне године  говорили смо о потешкоћама са којима смо се сусретали у 

периоду адаптације и начинима превазилажења истих. Дискутовало се и о одабиру 

литературе и часописа за рад деце старијих васпитних група.  

Активности везане за празнике, као и активности у „Дечијој недељи“, реализоване су 

према плану и програму, у складу са епидемиолошком ситуацијиом. Све групе су 

активно учествовале према својим могућностима у активностима организованим на 

нивоу вртића и Установе. 

Чланови Актива су у мају месецу (20. 05. 2022. год.) сумирали утиске о одржаним 

„Спортским играријама“ чији су учесници била деца старијих група и констатовали да 

су „Спортске играрије“ протекле у најбољем реду, без икаквих потешкоћа. 

У наредном периоду треба радити на организовању више креативних радионица и 

презентовању угледних активности, како бисмо лакше решавали проблеме са којима се 

сусрећемо и унапредили васпитно-образовни рад. 
 

                                                                Председник Актива старијих група: Весна Костић 
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4.4.4. ГОДИШЊИ  ИЗВЕШТАЈ АКТИВА 

ПРИПРЕМНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ ГРУПА    
 

У радној 2021/2022. години Актив су чиниле: Лиљана Петровић Миловановић, 

Катарина Станојевић, Снежана Вуруна Јелић, Славица Златић, Снежана Петровић, 

Гордана Ђорђевић, Милка Новаковић, Ана Ћирић, Тијана Прешић, Слађана 

Аврамовић, Гордана Вујић, Снежана Радивојевић, Снежана Јововић, Весна Ћертић, 

Елеонора Јелић, Јелена Матевски, Анђа Миловановић, Верица Петровић, Гордана 

Елезовић, Светлана Живојиновић, Данка Ивковић,  

Мирјана Радосављевић, Ивана Павић, Весна Маликовић, Снежана Станојевић, Виолета 

Глишић, Бојана Симић; од октобра су придружене Весна Нешић и Данијела Батић, од 

јануара Ивана Живановић, а од априла Јасна Старчевић.  

Током ове радне године, планом и програмом је предвиђено пет састанака, а у периоду 

од 01.09.2022. године до 31.08.2022. године, одржано је шест састанака. На пет 

састанака је дискутовано о тачкама дневног реда које су и планиране, а један састанак 

је одржан ванредно поводом договора око организације завршне приредбе 

предшколаца.  

На првом састанку, одржаном 07.09.2021. године, у дворишту вртића “Петар Пан”, 

конституисале смо Актив, једногласном одлуком за председника изабрали Јелену 

Матевски, записничара Елеонору Јелић и предложили и усвојили Годишњи план рада 

Актива.  

09.12.2021. године одржале смо други састанак онлине, путем наше Viber групе. 

Презентован је пројекат “Снажни од почетка- дајмо им крила”, а презентатор и 

координатор овог пројекта је била Милка Новаковић. Притиском на Like, потврђивале 

смо своје присуство, али смо после презентације давале своја мишљења, предлоге и 

сугестије и тако активно учествовале.  

Трећи састанак је такође одржан оnline, 18.02.2022. године, а за исход је имао израду и 

усвајање полугодишњег извештаја о раду Актива припремних предшколских група, као 

и евалуацију васпитно образовног рада на основу извештаја које су васпитачи, чланови 

нашег актива, слали на нашу Viber групу.  

Четврти састанак је одржан 18.04.2022. године у вртићу “Ташмајдан”. Jедногласно смо 

се сложиле, да предвиђени семинар “Авантуре са Петсоном и Финсудом”, презентатор 

Катарина Станојевић проследи на нашу Viber групу, јер овакав вид хоризонталне 

размене учења, уз коментаре и мишљења свих чланова, врло добро функционише 

унутар нашег актива. Такође, због престанка епидемиолошких мера, усагласиле смо се, 

да овогодишње Ускршње активности, проширимо међусобним посетама градских 

вртића, а да вртићи по селима израђују честитке једни другима.  

На петом ванредном састанку, одржаном 24.05.2022. године, у вртићу “Петар Пан”, 

договарале смо се око организације завршне приредбе предшколаца, која се ове године 

одржала Градском стадијону.  

26.08.2022. године, одржан је шести састанак у вртићу “Петар Пан”. Чланови су 

израдили и усвојили Годишњи извештај о раду Актива припремних предшколских 

група, за радну 2021/2022. годину.  

Обзиром да је функционисање нашег Актива ове радне године било континуирано, 

усаглашено и транспарентно, од предлога мера за уређење овог актива истичемо:  

Организовати више креативних радионица; Заједничке угледне активности и анализа 

истих.  

                                                                                    Председник актива: Јелена Матевски 
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4.4.5. ГОДИШЊИ  ИЗВЕШТАЈ  АКТИВА   

        МЕШОВИТИХ  ГРУПА ОБДАНИШТА 
 

Актив мешовитих група обданишта у радној 2021/2022 чине 11 васпитних група 

односно 20 васпитача и 1 васпитач приправник. Председник актива је Соња Петровић а 

записничар Марија Стојменовић остали чланови су : Гордана Савић, Јелена 

Мратинковић Ивковић, Невена Миљковић, Ивана Марковић, Данка Ивковић, Гордана 

Елезовић, Гордана Радојичић, Ивана Јуришевић,Ј асна Старчевић, Љиљана Јанојлић, 

Марија Николић, Милица Стевановић, Милица Марјановић, Надица Стефановић, 

Невена Ђорђевић, Верица Которчевић, Марија Стојадиновић, Марина Пантелејић и 

Марија Дугић (приправник). 

Током ове радне године предвиђена су пет актива са донесеним планом и програмом у 

периоду од 01.09.2021 до 31.08.2022 одржана су пет актива на којима је дискутовано о 

тачкама дневног реда које су и планиране. 

Први актив одржан је 07.09.2021 године на њему је конституисан стручни актив 

мешовитих група и израђен је годишњи план рада за 2021/2022 годину.Програм рада 

актива је једногласно усвојен као и избор председника и записничара. 

Други актив је одржан 10.12.2021 године све чланице актива су изнеле како је протицао 

рад у мешовитим групама .Све је протицало по плану и програму .Мешовите групе су 

узеле учешће у кросу РТС-а и у Чика Јовиној недељи .Обележена је вашаријада по 

групама и дечија недеља,мешовите групе узеле су учешће и за дан установе са 

снимљеним кореографијама.Мешовита група 2 из Кусатка ,Мешовите групе 1 и 2 из 

Азање ,Мешовите групе 1 и 2 из Селевца.Мешовита група из вртића ,,Наша Радост“ је 

организовала угледну активност 10.11.2021 са темом ,,Дани проналазача “ мешовита 

група из вртића ,,Петар Пан “ организовала је едукативну радионицу са родитељима  ,, 

Могу ,знам и умем “ (онлине). 

Трећи актив је одржан 18.02.2022 ( он лине) на овом активу је председник актива 

приказала извештај чланови актива су изнели своје активности које су имали од 

последњег актива који је био у децембру месецу.Мешовите групе учествовале су у 

хуманитарној продајној изложби 30.12.2021 осим тога групе су имале активности 

посвећене Новогодишњим и божићним празницима ,организоване су игре на снегу 

пригодним активностима обележен је и верски празник посвећен Светом Сави. 

Четврти актив је одржан 10.05.2022 у Петру Пану на овом активу након прочитаног 

дневног реда присутни васпитачи ,углавном већина њих прошла је обуку за нове основе 

програма,и изјаснили су се једногласно да ћемо план и програм за наредну радну 

годину направити у договору са ПП службом (стручним сарадницима).Васпитачи су 

давали предлоге за програм током летњег распуста.Сложиле смо се да деца највише 

времена проводе на свежем ваздуху ,шетње по околини ,уз активности са природним 

матерјалом.На овом активу васпитач Марија Стојадиновић је одржала презентацију о 

аутизму са вебинара Међународног конгреса о аутизму своју презентацију је 

документовала Предшколској Установи и свим члановима актива мешовитих група 

(мејлом и на вибер групи). 

Пети актив је одржан 26.08.2022 у Петру Пану на овом активу након прочитаног 

дневног реда,присутни чланови су укратко изнели активности у својим мешовитим 

групама од месеца маја па до краја радне године. 

Све мешовите групе су узеле учешће у кросу РТС –а који је одржан 

13.05.2022.Мешовите  групе из вртића ,,Бубамара “из Азање узеле су учешће на 

завршној приредби ПП групе са кореографијом  ,, Како расту мала деца “ и ,,Учимо да 

бројимо“ која је одржана 14.06.2022. Мешовита група из вртића Лептирић учествовала 

је у пројекту ,,Андрмоље“, пројекат је трајао од новембра до маја месеца.“ Мешовита 
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група из вртића Петар Пан су уређивали двориште и радну собу у складу са новим 

основама програма. Родитељи су учествовали у креирању простора. Били су у посети 

вртићима ,,Наша Радост“ и „Ташмајдан“. Поводом прославе десетогодишњице 

пројекта,, Say Hello to the world “на позив деце из Словеније придружили су се 

поздравној поруци .Видео поруку су проследили путем вибер групе са Трга културе. 

Мешовита група 2 из вртића ,,Сунце “ узела је учешће у спортским играма које су 

одржане 11.05.2022 у  сали основне  школе ,,Вук Караџић“.Мешовита група 1 и 2 

15.06.2022 обишле су Ветеринарску станицу и цркву у селу. Вртић ,,Сунце“ се одазвао 

и хуманитарној акцији у сарадњи са основном школом Брана Јевтић из Кусатка 

продајом магнета и разгледница за помоћ једној породици из Кусатка. 

Мешовита група из Ратара деца од 2 до 6,5 година учествовали су у Кросу РТС-а са 

децом из школе.Завршна приредба на нивоу групе одржана је 23 јуна.Мешовита група 2 

из Селевца 11.05.2022 узела је учешће у Спортским играма које су одржане у  сали 

основне школе ,,Вук Караџић“. 

 Мешовита  група из вртића ,,Наша Радост“ као и остале мешовите групе пратиле су 

заинтересованост деце те су заједнички реализовали активности које су биле 

разноврсне у складу са дечијим идејама .Деца су највише времена проводили на 

отвореном  у двориштима вртића.                                                                                            

                                                                                    Председник актива : Соња Петровић 
 

4.5. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА 

РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 
 

Стручни актив за развојно планирање, чији су чланови именовани на седници Управног 

одбора 10.11.2016. године чине : Весна Маликовић, Светлана Бабић, Виолета Глишић, 

Драгана Нешић, Елеонора Јелић, Надица Стефановић, Марија Стојадиновић, Миланка 

Голе и Славица Стојановић -Јовановић.  Представник локалне самоуправе је Милан 

Тркља док је представник савета родитеља Кристина Минић. 

Од почетка радне 2021/2022. године одржано је пет састанка. 

Први састанак је одржан  08.09.2021. године у сали управне зграде. На првом састанку 

извршено је конституисање стручног актива за развојно планирање и урађен је 

годишњи и акциони план рада за радну 2021/22. годину. 

Други састанак је одржан 29.11. 2021. године  у сали управне зграде. На другом 

састанку чланови стручног актива за развојно планирање извршили су анализу 

реализованих активности предвиђених акционим планом и том приликом су закључили 

да су све планиране активности реализоване. 

Трећи састанак је одржан 18.02.2021.  године  онлајн. На трећем састанку урађен је и 

усвојен полугодишњи извештај стручног актива за развојно планирање. 

Четврти састанак је одржан 10.06.2022. године у сали управне зграде. На четвртом 

састанку чланови стручног актива за развојно планирање извршили су анализу 

реализованих активности предвиђених акционим планом и том приликом су закључили 

да су планиране активности углавном реализоване. Нису реализоване активности из 

области Професионална заједница учења, што ће бити учињено у наредном периоду. 

Пети састанак је одржан 26.08.2022. године у сали управне зграде. На петом  састанку 

урађен је и усвојен годишњи извештај о раду стручног актива за развојно планирање, 

као и извештај о реализацији акционог плана за радну 2021/22. годину. 
 

                                           Председник С. актива за развојно планирање: Драгана Нешић 

 

ИЗВЕШТАЈ   О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА  СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА 

РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ  
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Увидом у акциони план, чланови стручног актива за развојно планирање констатовали су 

следеће: 

 

ОБЛАСТ: Васпитно-образовни рад 

1. Праћење реализације радионица Тима за израду играчака и других дидактичких           

средстава 

На основу увида у записнике са одржаних састанака Тима за израду играчака и других 

дидактичких средстава констатовано је да су одржане радионице према годишњем 

плану рада Тима. После одржаних радионица организоване су продајне изложбе од 

којих су неке биле хуманитарног карактера, тј. средства са продајних  су уплаћена у 

хуманитарне сврхе. 

2. Праћење уређивања фискултурних сала за одржавање спортских активности 

Уређивање фискултурних сала није реализовано ове радне године, остављено је за 

наредни период. 

3. Праћење опремања и уређивања дворишта вртића (справе, дрвеће...) 

У радној 2021/22. години уређена су дворишта вртића ''Лептирић'', ''Петар Пан'' и 

„'Плави чуперак''. 

4. Сачинити листу неопходне опреме и дидактичких средстава 

Направљена је листа и набављена је опрема  (креветићи, душеци, столице, столови, 

ормари) и дидактичка средства која су према приоритетима подељена вртићима. 

5. Праћење организације кроса за предшколце и у учешће предшколаца на другим   

спортским манифестацијама које организују спортски клубови а који су прилагођене 

деци предшколског узраста. 

Одржан је крос у свим узрасним групама (укључујући и јасице). Крос је одржан у 

двориштима вртића због тренутне епидемиолошке ситуације. 

6. ''Отворена врата стручног актива за развојно планирање'' 

Није било заинтересованих за ''Отворена врата стручног актива за развојно планирање''. 

7. Презентација добрих примера инклузивне праксе 

На састанку ТИО васпитач Марија Стојадиновић је одржала презентацију онлајн  

едукације о аутизму ''Међународни балкански конгрес о аутизму''. 

8. Израда документације за праћење напредовања деце којој је потребна додатна 

васпитно-образовна подршка 

Урађена је документација за праћење и напредовање деце којој је потребна додатна 

васпитно-образовна подршка. Урађени су педагошки профили, воде се белешке за 

праћење напредовања деце. Састајали су се мали тимови, урађени су педагошки 

профили за нову децу и извршена је ревизија постојећих. 

9. Праћење примене плана индивидуализације и ИОП-а у васп. образовном раду 

На састанку тима за инклузивно образовање разматрано је праћење примене плана 

индивидуализације,  размењена су искуства и том приликом су васпитачи који имају 

искуства у раду са децом којој је потребна додатна подршка, износили своја искуства, 

предлоге, примере добре праксе... 

10.  Избор и применатехника и инструмената за евиде-нтирање и документовање дечјег 

развоја и напредовања( садржај портфолиа, шта се све евидентира, доку-ментује и сл.) 

На састанку колегијума  установе одржаног 09.12.2021. године дискутовано је и 

предложене су мере о обогаћивању садржаја портфолиа  кроз рад са децом, као и 

родитељима тј. сарадње са њима. 

11. На састанцима стручних актива упознати васпитаче и мед. сестре васпитаче са 

различитим техникама и инструментима посматрања и праћења дечјег развоја и 

напредовања. 
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На састанцима стручних актива по узрасним групама васпитачи и мед. сестре 

васпитачи су упознати са техникама и инструментима посматрања и праћења дечјег 

развоја и напредовања. 

12.  Праћење рада ТИО (ЦИП, инклузија добри примери и подршка деци у редовним 

групама) 

Увидом у записнике ТИО, констатовано је да је ТИО реализовао све активности које су 

планиране као и да су урађени извештаји о раду мини тимова. 

 

ОБЛАСТ:  Подршка деци и породици 

13. Праћење,евалуација  и редефинисање Акционог плана  подршке родитељима у 

процесу адаптације 

На основу увида у педагошку документацију запажа се да је заказани родитељски 

састанак приликом уписа деце, који је одржан пре првог септембра, у свим групама 

допринео побољшању сарадње са породицом у  као и лакшој адаптацији деце. 

14. Праћење реализације програма ''Сви у вртић-вртић за све'' 

Према плану пројекта ''Сви у вртић-вртић за све'' одржаване су радионице у трајњу од 4 

сата једном недељно у вртићима  ''Петар Пан'', ''Плави чуперак'' и у Церовцу. Одржане 

су трибине за родитеље као и радионице за родитеље где су били укључе-ни професор 

енглеског и сарадник за реализацију драмских активности. 

15. Прикупити информације о потребама родитеља у односу на организационе 

активности у ПУ 

У току радне године родитељи су анкетирани око потреба организационе природе. 

16. Планирати укључивање родитеља као партнера у реализацији додатних активности 

са децом кад год је то могуће и услови дозвољавају 

Родитељи су били укључени у активности уређења дворишта, при изради дидактичког 

материјала, у оквиру ''Чика Јовине недеље'', спортских игара старијих група, пројекта 

''Андрмоље''... 

17. Праћење боравка и активности деце на отвореном простору 

На отвореном простору деца бораве свакодневно (када временски услови дозвоља-вају) 

и реализују се све активности у двориштима вртића. 

18. Праћење пружања подршке остваривању васпитне улоге породице у складу са 

њеним потребама (саветовалиште, тематски састанци, израда едукативног матери-јала 

Увидом у записнике Тима за сарадњу са породицом утврђено је су израђени едука-

тивни материјали у електронској форми , а да планирана радионица није одржана због 

слабе заинтересованости родитеља. 

19.  Праћење реконструкције и опремање централне кухиње у вртићу ''Плави чуперак'' 

У вртићу ''Плави чуперак'' извршена је комплетна реконструкција и опремање цен- 

тралне кухиње најсавременијим апаратима и опремом за рад. 

20. Праћење едукације кухињског особља, васпитног особља и деце о значају пра-вилне 

исхране 

Након завршетка реконструкције и опремања централне кухиње дошло је до проме-не 

јеловника и начина припремања хране. Кухињско особље је завршило обуку о  

новом начину припремања здраве хране. Васпитно особље у оквиру васпитног рада 

такође реализује активности о значају правилне исхране. Одржане су активности у 

свим васпитним групама, ликовним радовима, прављењем зимнице, пијаце... обеле- 

жен је Дан здраве хране.  

 

ОБЛАСТ:  Професионална заједница учења  

21. Организовање сусрета за васпитно особље 

22. Формирање радне групе за организовање излета 
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23.Прикупљање дестинација 

24.Организовање излета 

Због тренутног стања са корона вирусом све активности везане за област 

ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЈЕДНИЦА И УЧЕЊЕ одлажу се за наредни период.  

Излет ће се организовати ако услови буду дозвољавали 

 

ОБЛАСТ:  Управљање и организација 

25. Анексирање развојног плана у делу где је дошло до промена 

Развојни план је анексиран у делу где је дошло до промене (Лична карта вртића и План 

активности) 

26. Упућивање и упознавање чланова пед. колегијума и секретара установе са 

активностима предвиђеним акционим планом стручног актива за развојно планирање. 

Чланови педагошког колегијума и секретар установе су упознати са активностима 

предвиђеним акционим планом стручног актива за развојно планирање. 

27. Израда полугодишњег Извештаја о раду Стучног актива за развојно планирање 

Полугодишњи Извештај о раду стручног актива чланови су урадили у фебруару месецу. 

28. Израда Извештаја о раду за радну 2021/2022.годину 

Чланови стручног актива су урадили Извештај о раду стручног актива у  радној 

2021/22. год. и Извештај о реализацији акционог плана за радну 2021/22. годину. 

29. Подстицање професионалног развоја. Развијање дигиталних компетенција мед. 

сестара-васпитача, васпитача, стручних сарадника и директора. 

Одржана је едукација у развијању дигиталних компетенција васпитног особља које су 

одржале колегинице из наше установе Весна Ђорђевић-Вељовић, Невена Миљковић и 

Тијана Јозић. Обуку је похађало 56 васпитача и мед.сестара васпитача. 

  

                                    Председник с. актива за развојно планирање Драгана Нешић 

 

4.6. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ОBЕЗБЕЂИВАЊЕ 

КВАЛИТЕТА И   РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 

 

У радној 2021/2022. год. Тим за обезбеђивање квалитета и развој Установе чине:  

директорка Установе Гордана Јанојлић, Весна Ђорђевић Вељовић (васпитач), Виолета 

Глишић (васпитач), Драгана Нешић (стр.сарадник,педагог), Ленче Срејић 

(глав.прев.сестра), Марија Стојадиновић (васпитач), Слађана Михаиловић (васпитач), 

Мила Бећић (секретар Установе), Невена Миљковић (васпитач), Радмила Пантић ( 

мед.сестра,васпитач), Славољуб Маринковић (организ.пром.активности), Данило Лабус 

(предст.лок.самоуправе) и Марија Јеремић (предст.родитеља). 

Конститутивна седница Тима одржана је 08.09.2021.г. На седници је за координатора 

Тима изабрана Весна Ђорђевић Вељовић, а за записничара Радмила Пантић. Израђен је 

и усвојен Годишњи план рада Тима. 

На састанку Тима одржаног 23.09.2021.г. извршена је анализа рада стручних органа 

Установе ( Тимова и Стручних актива) на основу увида у Годишње извештаје о раду у 

2020/2021.г. и Годишње планове рада за 2021/2022.г. Након увида у наведену 

документацију, а у складу са  предложеним  мерама за унапређење области квалитета 

Подршка деци и породици које је сачинио Тим за самовредновање, конкретизован је  

Предлог мера за унапређење рада ( налази се у Полугодишњем извештају о раду 

Установе). Предлог Мера за унапређење прослеђен је (путем вибер група) члановима 

Педагошког колегијума и руководиоцима објеката. 

На састанку Тима одржаног 14.10.2021.г. дискутовало се о организовању квиза за 

запослене, дефинисане су пропозиције, игре и начин бодовања, а у оквиру Тима 
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формирана је Радна група за организовање квиза коју чине: Виолета Глишић, Невена 

Миљковић, Ленче Срејић и Весна Ђорђевић Вељовић. 

На састанку Тима одржаног 14.12.2021.г.  коме су присуствовали  и чланови Тима за 

израду Годишњег плана рада Установе,  дефинисане су Смернице за писање извештаја ( 

налазe се у Полугодишњем извештају о раду Установе). Сачињен документ је 

једногласно усвојен, а координатор Тима за израду годишњег плана рада Установе 

Данијела Виторовић, преузела је на себе обавезу да овај документ благовремено 

достави члановима Педагошког колегијума и осталим структурама које израђују 

полугодишње, односно годишње извештаје о свом раду. 

На састанку Тима одржаног 02.02.2022.г.  анализирана је примена предложених мера 

за унапређење квалитета рада донетих 23.09.2021.г. ( Полугодишњи извештај Тима).  

На састанку је констатовано и да је приоритет у наредном периоду  организовање обуке 

запослених у циљу унапређења дигиталних компетенција: Анкетирати васпитно 

особље за које програме им је потребна едукација, те у случају потребе (осим чланова 

колектива који могу да преузму улогу едукатора) ангажовати  професора из локалних 

школа за реализацију обуке. 

На састанку Тима одржаног 13.04.2022.г. анализиран је рад Стручног актива за 

развојно планирање: Акциони план за текућу радну годину је реализован, а након 

именовања нових чланова Стручног актива у септембру 2022., приступиће се изради 

новог Развојног плана за наредни период који ће бити усклађен са новим Основама 

програма.  

Донета је одлука да се обука запослених за коришћење дигиталних алата, реализује у 

периоду од 09-13.05.2022. Распоред група за обуку биће израђен након увида у 

резултате упитника. Израђен је упитник за запослене у циљу утврђивања потреба 

запослених за овом врстом едукације.  

Донета је одлука да се квиз за запослене одржи у периоду од 12.05.-02.06.2022.г, сваког 

четвртка у 17ч према пропозицијама које су израђене у новембру месецу 

На састанку Тима одржаног 15.06.2022.г.  
Анализиране су активности у оквиру стручног усавршавања запослених - унапређење 

дигиталних компетенција: Реализована је интерна обука запослених у циљу 

унапређења дигиталних компетенција у складу са захтевима радног места. Након 

исказаних потреба запослених за овом врстом едукације, организована је обука за 

коришћење програма Word и Power Point у периоду од 19.05-27.05.2022.године. Обуку 

је похађало 56 полазника током седам термина различитог нивоа сложености, а 

реализатори обуке били су радници наше Установе: Невена Миљковић, Тијана Јозић и 

Весна Ђорђевић Вељовић. 

У наредном периоду, потребно је израдити нов Правилник о интерном стручном 

усавршавању који ће бити усклађен са новим Основама програма. Израда правилника 

биће у надлежности Тима за професионални развој, ПП службе и секретара Установе. 

Донета је одлука да се до 05.09.2022.г. изради нов Предшколски програм усклађен са 

новим Основама програма. Директорка је именовала чланове радне групе за израду 

Предшколског програма: Драгана Нешић, Лела Милићевић, Гордана Радојичић, 

Снежана Ишић и Слађана Михаиловић. 

Анализиран је рад Тима за самовредновање: планирана је обука за област 

самовредновање коју ће похађати чланови Тима за самовредновање Лела Милићевић и 

Гордана Радојичић. Препорука Тима за обезб.квалитета и разв.Установе је да убудуће 

сви тимови и активи изаберу заменика координатора/председника, који ће преузети 

улогу руковођења тимом односно активом у случају одсуства изабраног координатора. 
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Анализиран је рад тимова током ове радне године и констатовано да Тим за израду 

играчака и дидакт.материјала, Тим за осмишљавање и извођење представа и Тим за 

унапређење исхране нису били довољно функционални. 

Анализирана је реализација квиза за запослене: Један од циљева ове активности био је 

унапређење међуљудских односа у колективу. Колектив вртића Ташмајдан истакао се 

као репрезент колегијалности и добрих међуљудских односа - цео колектив је својим 

присуством на квизу пружио подршку колегиницама које су се такмичиле. 

На састанку Тима одржаног 29.08.2022.г. израђен је и усвојен Годишњи извештај о 

раду Тима. 

                                                                       Координатор Тима: Весна Ђорђевић Вељовић 
 

                  Извештај радне групе за организовање квиза за запослене 
 

 У оквиру Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, формирана је радна група 

за организовање квиза за запослене у саставу: Виолета Глишић, Невена Миљковић, 

Ленче Срејић, Мирјана Недељковић и Весна Ђорђевић Вељовић.  

 У договору са директорком Установе, 22.10.2021.год. свим радним јединицама  

прослеђено је  обавештење у писаној форми ( са детаљним пропозицијама игре). 

Дефинисан је рок за пријаву учесника (по 3 такмичара и по 1 члан жирија из сваког 

објекта) до 28.10.2021. 

На основу пријава које су директорки доставили  руководиоци објеката, констатовани 

су следећи учесници у Квизу: 

Вртић „Плави чуперак“ и „Колибри“(Голобок): Сања Радић, Лидија Тирнанић, Надица 

Стефановић,члан жирија: Лела Антонијевић. 

Вртић „Лептирић“ (и мала села): Марија Стојадиновић, Горица Коларевић, Бојана 

Ранђеловић, члан жирија: Гордана Живковић. 

Вртић „Бамби“(Селевац): Марија Николић, Милица Марјановић, Мирјана 

Радосављевић, члан жирија: Ивана Павић. 

Вртић „Петар Пан“: Јелена Кривокућа,Јелена Јордановић, Ана Ћирић, члан жирија:    

Јасна Вујичић. 

Вртић „Наша радост“( и мала села):Ивана Марковић, Јана Петровић, Бојана Симић 

члан жирија, Снежана Станојевић. 

Вртић „Сунце“(Кусадак): Гордана Савић, Соња Петровић, Снежана Марковић, члан 

жирија  Јелена Танасковић. 

Вртић „Ташмајдан“(и мала села): Јелена Матевски, Маријана Срејић Ђулејић, Слађана 

Михаиловић, члан жирија: Данијела Виторовић. 

Управа Установе: Иван Тошић, Александар Михајловић, Мила Бећић, члан жирија: 

Ленче Срејић. 

Вртић „Бубамара“ (Азања): Светлана Живојиновић, Данка Ивковић, Невена Ђорђевић, 

члан жирија: Радмила Пантић. 

Редослед учесника и састав жирија  утврђен је жребом, седам дана пре почетка 

одржавања такмичења. 

Квиз је реализован у периоду од 12.05.- 26.05.2022.г, сваког четвртка у 17ч у вртићу 

„Петар Пан“ и сали дирекције, према пропозицијама које су израђене у октобру месецу. 

Финално такмичење квиза одржано је 09.06.2022.г у вртићу „Петар Пан“, а такмичиле 

су се екипе вртића „Бамби“ из Селевца, вртића „Петар Пан“ и управе Установе. За све 

финалисте обезбеђене су пригодне награде. 
 

                                                            Координатор радне групе: Весна Ђорђевић Вељовић 
 

4.7. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  
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ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

За радну 2021 / 2022. годину именовани чланови Тима за самовредновање : директор 

Гордана Јанојлић, Снежана Ишић (васпитач) , Слађана Аврамовић (васпитач) , 

Катарина Станојевић (васпитач ),Гордана Радојичић (председник САВ-а,васпитач) , 

Горица Грујић Матић (васпитач),  Снежана Мишић,( медицинска сестра), Марија 

Николић ( васпитач) .У саставу Тима за самовредновање је и представник локалне 

самоуправе Нела Милошевић,( ЛЕР, сектор за локални економски развој),  и 

представник савета родитеља и УО Ивана Танасковић. Руководилац Тима за радну 

2021/2022.годину  је стручни сарадник, психолог Лела Милићевић. 

У току  радне 2021/ 2022. године , реализација рада тима била је усклађена  са 

планираним годишњим планом  и у потпуности је реализовала, нешто измењеном 

временском динамиком. Тим се састао 5 пута, на  састанцима тима сви чланови су 

узели активно учешће, исказали су изузетну мотивисаност и разумевање проблематике 

вредновања, са циљем да се кроз  рефлексију праксе ПУ, континуирано, систематски и 

плански унапреди целокупан рад ПУ са аспекта добробити деце кроз дефинисане 

постулате стандарда квалитета рада, свеважеће али и унапређиване и вредноване, али и 

кроз призму актуелне епидемиолошке ситуације. Подробно се приступило анализи, 

дискусији и операционализацији стандарда у оквиру сваког индикатора. Исцрпно се 

приступило анализи живе праксе пре и у току трајања епидемиолоших мера. Предано 

се анализирала постојећа документација у контексту изабране области вредновања али 

и праћења унапређења акционог плана кроз примену мера. Усаглашеност чланова Тима 

у односу на предмет самовредновања индикатор је интерперсоналне сагласности која 

потврђује ваљаност субјективне процене постојећег и валидацију доказивости у 

процесу вредновања и процене квалитета Није запажено постојање нејасноћа и 

неразумевања како у теоријском тумачењу тако и у практичној животности сваког од 

индикатора. Тимски рад је реализован ефикасно и продуктивно. 

У току радне 2021/2022. године, реализација плана рада Тима за самовредновање је 

свеобухватно, упркос великом броју реметилачкик фактора, функционисала и изван 

зоне предвиђеног, у позитивном и свеобухватнијем отклону, и ускладила свој рад у 

односу на транзитивни период за имплементацију НО програма, применила, 

контекстуалне и концептуалне разлике , ускладила своје активности са немерљиво 

великим наметнутим захтевима транзиције у примени важећих програма и сачинила 

извештај у складу са  Но програма у контексту важећих основа, задовољивши 

комплексност интеграције различитих изворишта у коначници израде интегрисане 

верзије коначног извештаја. 
 

Извештај о Реализацији акционог плана рада Тима за самовредновање  
 

Постојећим акционим планом предвиђене активности су предвиђене за реализацију у 

доменима рада других тимова  ( Тим за пројекте и донације, Тим за сарадњу са 

породицом, Тим за унапређење исхране) а носиоци активности су осим тимова и 

Руководилац финансијско-рачуноводствене службе и директор. У току претходног 

периода, предвиђене активности се реализују у домену више стихијског неко 

систематског и планског унапређења по предвиђеним мерама за унапређење квалитета. 

Није дошло до битног помака у унапређењу квалитета применом предвиђених 

активности из разнородних разлога, пре свега објективне природе  још увек важећих  и 

примењивих ограничења епидемиолошког карактера. Највећи позитивни отклон у 

реализацији унапређења квалитета рада  је у домену рада нове кухиње и измени 

јеловника деце.  
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У установи се у складу са неком ранијом праксом, као што је нпр сарадња са школама, 

активности реализују у измењеним видно и врло ограничавајућим модалитетима због и 

даље важећих епидемиолошких мера.  

Неке од предвиђених активности за унапређење су технички пријемчивије за 

реализацију у другој половини радне године, као што је нпр уређење дворишта вртића. 

Квалитет и квантитет реализација предвиђених мера се такође разликује од носиоца 

активности. Евидентно је да су Тимови као носиоци активности ревноснији, процењује 

се пре свега из разлога јаснијег прихватања и разумевања концепта самовредновања.  

Опажа се нецеловитост у приступу, процесу  и разумевању самовредновања из 

перспективе финансијско-рачуноводствене службе која још увек функционише 

недовољно умрежено у функцији васпитно-образовног рада и интегрисано у 

контекстуалну праксу. Мере унапређења квалитета проточности сарадње свих 

релевантних учесника у процесу рада укључивале би и изналажење модела 

интегрисанијег заједничког делања у  функцији оптимализације свих расположивих 

ресурса. 

Секвенционално, акциони план  за унапређења квалитета рада вредноване области за 

радну 2021 / 2022. годину са циљем унапређења издвојених индикатора стандарда из 

изабране области реализовао се по планираним сегментима  на следећи начин : 

Индикатор 2.1.1. са циљем : Измена јеловника деце,реализован је базично у 

комплетној реконструкцији кухиње и опреме, а сам  циљ је реализован и у 

континуираном динамичном унапређењу, и континуираној измени која није подложна 

вредновању из перманентне флуктуације јеловника. 

Индикатор 2.1.2. и 2.1.3. са циљем: Установа обезбеђује различите начине 

информисања родитеља и запослених са циљем заштите права детета, Тим за заштиту 

деце од дискриминације, насиља занемаривања и злостављања реализовао је 

активности предвиђене акционим планом. Активности су се реализовале и у Тиму за 

сарадњу са породицом. Крунцијална заштита права детета/деце интегрисана је и у 

теоријске, документоване поставке у сваком сегменту рада, и такође је интегрисана у 

свеколике сегменте свакодневне праксе. Спектар расположивих активности такође је 

ограничен важећим епидемиолошким мерама. Начини информисања су унапређени 

што је увидом у документе доказиво, пре свега у дигитаним формама. Трибине, 

отворена врата, радионице, израда едукативног и информационог материјала није  у 

већини случајева реализована оправдано. 

Индикатор 2.1.4. са циљем: Уређење дворишта. Континуирано инвестиционо улагање 

са циљем  повећања степена безбедности и сигурности деце се  није у многоме 

реализовало. Дворишта су донекле технички збринута, али се систематски и плански 

нису унапређивала ни функционално ни естетски.  Зимски период генерално не 

предвиђа реализацију оваквих активности, већ само купирање појава ванредних услова 

и околности које би допринеле или доприносе смањивању сигурности и безбедности 

отвореног простора. У току летњег периода није дошло до знатнијег унапређења, о 

чему сведоче и подаци из истраживања и на популацији запослених и на популацији 

родитеља. Дворишта вртића,  је остала највећа зона ризика из више перспектива и 

најлошије процењен део свеобухватне целовитости.Акциони план на унапређењу овог 

индикатора, ни у контексту предвиђеног, ни у контексту реструктурације захтева нових 

основа није претрпео видне, јасне и очекиване измене. Зоне ризика, ограде, пси 

луталице, справе, и даље су присутне.  

Унапређење је стихијско, парцијално, и у сарадњи са родитељима најчешће 

реализовано на нивоу вртића, доминантно уз лично или удружено иницирање и 

ангажовање од стране васпитног особља. 
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Индикатор 2.2.1. Чешћи боравак деце на отвореном простору, у дворишту вртића . 

Није израђен Протокол за праћење реализације активности на отвореном. 

Епидемиолошки примењиви документи ограничавају и боравак деце  из различитих 

група у/на заједничком простору. На снази је била забрана да се деца изводе из 

дворишта вртића у току прве ½ радне године.У току друге ½ радне године,након 

извештаја Тима за самовредновање, дошло је до релаксације, овог сегмента рада. Деца 

су се изводила у складу са контекстуалним планирањем, и важећим правним актима. 

 У оквиру квалитативне анализе процењено је да није дошло до уподобљавања ових 

активности у односу на предвиђене мере за унапређење индикатора стандарда, до битне 

промене у интензитету и садржају боравка деце на отвореном, пре свега у дворишту 

вртића, што потврђује и самовредновање у оквиру примењеног истраживања за 

заполсене. И даље је реализација активности на отвореном у домену субјективног 

прихватања важности боравка деце на отвореном а не професионална компетенција или 

поштовање и реализација подразумеваног стандарда. 

Подаци добијени у оквиру истраживања такође доказују да су родитељи истодобног 

става и да је потребно да деца више бораве на отвореном.  

Индикатор  2.2.3. Као мере побољшања су предвиђене заједничке активности вртића и  

основних школа континуирано, у периоду транзиције деце из школе у вртић 

интензивнијом динамиком. Циљ није реализован у првој ½ радне године.Унапређена је 

мрежа сарадње између школе и вртића, не да није реализована већ се сарадња одвија у 

врло рестриктивним  модалитетима због важећих епидемиолошких мера. У другој ½ 

радне године, програм сарадње се реализовао по већ традиционалном моделу, који 

суштински конципиран и усклађен и инициран са активностима самих основних школа 

и у сагласности са предвиђеним документима установе. Неке школе су, увеле нове 

заједничке активности за мобилисање деце за упис у први разред, пре свега са циљем 

промовисања школе, а због повећања броја уписане деце у наступајући први разред.   

Индикатор 2.3.1. Програм сарадње са породицом развија се на основу испитивања 

потреба, могућности и интересовања породице. Циљ није реализован у многоме. Тим за 

сарадњу са породицом израђује и дистрибуира  одређене садржаје, израђен је упитник 

за родитеље, тимски и примењује се појединачно, али се систематски и плански увидом 

у документацију не закључује реализација циља са свих могућих аспеката и 

расположивих ресурса. Такође, ова мера за побољшање ограничена је исто важећим 

епидемиолошким мерама. У току друге ½ радне године, вртићи су поново отворени за 

родитеље, и дошло је до измене односа у количини и квалитету информација у оквиру 

сарадње.  

Индикатор 2.3.3. У установи се пружа подршка остваривању васпитне улоге породице 

у складу са њеним потребама (саветовалишта, трибине, отворена врата, тематски 

састанци). Предвиђене мере за побољшање квалитета такође су спутане важећим 

епидемиолошким мерама и одвијају се суженије него у пракси вртића пре ковида. 

Планиране активности подршке породици и деци у многоме нису реализоване, и ако су 

и присутне реализују се  у врло рестриктивном модалитету због важећих 

епидемиолошких мера.  

Развијенија мрежа подршке  у смисли бољег протока информација реализује се кроз е-

платформе са родитељима, најпре у вибер групама родитеља на нивоу групе. 

У току друге ½ радне године, вртићи су поново отворени за родитеље, чиме је до некле 

унапређен овај индикатор, али не у целости, већ секвенцијално, и не систематски, већ у 

оквиру наметнутих потреба. Начини информисања су унапређени што је увидом у 

документе доказиво, пре свега у дигитаним формама. Трибине, отворена врата, 

радионице, израда едукативног и информационог материјала нису  у већини случајева 

реализоване активности оправдано. 
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Закључак 

Предвиђеним акционим планом планиране активности на свим издвојеним 

индикаторима,  за које су предвиђене мере за унапређење су купиране важећим 

епидемиолошким ограничењима, осим измене јеловника деце, посебно у првој 

половини радне године, као и другим немогућностима у оквиру планираних носилаца 

активности. 

 У току друге половине радне године, неки од индикатора су унапређени, што је 

видљиво и доказиво из самог годишњег извештаја о самовредновању рада који је 

сачињен након анализе вишеизворних података. 

Суштински циљ акционог плана је да активности обухваћење акционим планом не буду 

само носиоци промене као предлог мера за побољшање квалитета изабране области, 

већ и да процедуре и  предвиђене професионалне компетенције буду стандардизоване  

и на тај начин буду не само мерљивије  већ и уподобљеније и лакше примењиве и 

прихватљивије за све учеснике и расположиве ресурсе.  

Предлог мера за унапређење квалитета рада изабране области за унапређење у радној 

2021/2022. години, у многоме није реализован, и биће увршћен у акциони план за 

вредновање и побољшање и у наредној радној години, јер се унапређењем индикатора, 

одн издвојених области квалитета рада унапређује целокупни рад ПУ у издвојеним 

процењеним сегментима са најнижим квалитетом у односу на реалност потреба свих 

актера, а не само у усаглашеношћу са новим основама програма. И ако је и предходни 

период наметао потребу за квалитетнијим и квантитативнијим повезивањем свих 

постојећих учесника и расположивих ресурса, наредни планови у мерама приоритетно 

постављају као меру умрежавање свих запослених у ПУ, и глобално измену 

досадашњег начина функционисања у сегменталном моделу, где се службе и појединци 

углавном баве само својим сегментима рада, без патриципације и активног учешћа у 

целокупној заједници професионалној учења и интегрисаног приступа не само у 

пружању услуга већ и у начину организације целокупног рада.  
 

                     Руководилац Тима за самовредновање: Стручни сарадник Лела Милићевић,   

                                                                                                                             дипл.психолог 
 

4.8. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА  

ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 
 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања чине 

чланови: Гордана Јанојлић директор ПУ, Драгана Нешић педагог, Лела Милићевић 

психолог, Мила Бећић секретар, Јасмина Радишић  дефектолог, Тијана Ненадовић 

родитељ. Васпитачи: Гордана Елезовић, Мирјана Гаговић, Снежана Станојевић, Горица 

Коларевић, Марина Пантелејић, Сенка Дражић, Гордана Вујић, Милица Марјановић. 

Медицинске сестре, сестре-васпитачи: Јелена Јордановић, Десанка Петровић, Драгана 

Милићевић, Гордана Петровић, Јана Петровић, Снежана Марковић . 

Од почетка радне године одржана су три редовна састанка и један ванредни састанак. 

Први састанак планиран годишњим планом одржан 07.09.2021. На састанку 

конституисан  тим и израђен и усвојен годишњи и акциони план рада тима за радну 

2021/2022.годину. За председника Тима изабрана Гордана Вујић, а за записничара је 

изабрана Марина Пантелејић. 

Други састанак је ванредни, одржан је 02.11.2021. Разлог за сазивање ванредног 

састанка је усмена пријава родитеља у вртићу,,Петар Пан". Тим је након 
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дискусије,поштујући редослед поступака у интервенцији , прошао све предвиђене 

кораке и дошао до закључка: да је мајчина исказана сумња ниво 2 насиља и на основу 

тога тим је предложио мере и интервентне активности за ниво 2 процене сумње. 

Предложене мере су: 

● појачан васпитно-образовни рад у сарадњи са директором, педагогом и психологом 

● гајење добрих сарадничких односа и гајење поверења са родитељима 

● активности подршке у реализацији програма у групи и сарадња са стручним 

сарадницима. Анализу предложених мера уврстити у дневни ред редовног састанка 

предвиђеног годишњим планом за фебруар. 

Трећи састанак је редовни, одржан 07.12.2022. Одржана радионица на тему:,,Другачији 

па шта". Циљ радионице: успостављање поверења међу учесницима и превазилажење 

страхова од различитости. Радионици присуствовало 10 чланова тима. 

Четврти састанак одржан 23.12.2022. На састанку смо анализирали превентивне 

активности одржане по вртићима, а предвиђене акционим планом.Из извештаја се види 

да су активности јасне и конкретне. Препознају се  превентивне активности за 

различите врсте насиља физичко, социјано, психичко… Превентивне активности су 

разноврсне. Родитељи су недовољно укључени у планирање активности и на томе је 

нужно порадити. Информације везане за тим се налазе на паноу у вртићу и видљиво је 

свима: деци, запосленима и родитељима. Из извештаја је видљиво да неки вртићи нису 

довољно укључени у реализацију превентивних активности и на томе је нужно 

порадити. 

Пети састанак одржан28 .02.2022. На састанку су анализиране мере и интервентне 

активности предложене од стране тима на састанку 02.11.2022. поводом усмене пријаве 

родитеља у вртићу ,,Петар Пан". Израђен  и усвојен полугодишњи извештај рада тима 

за период од 01.09.2021. до 28.02.2022. 

Шести састанак одржан у сарадњи са тимом за сарадњу са породицом, 05.04.2022.  

Састанку присуствовао координатор тима Гордана Вујић. На састанку договорено да 

координатори  тимова Данијела Торбица и Гордана Вујић припреме и одрже радионицу 

за чланове Савета родитеља Установе на тему ,,Презаштићено дете“. Радионица 

припремљена и организована, али није одржана јер се пријавио мали број 

заинтересованих родитеља, њих петоро. 

Седми састанак одржан 26.08.2022. године. На дневном реду је била једна тачка, израда 

годишњег извештаја. Извештај је израђен и једногласно усвојен. 

Мере унапређења: 

● укључити родитеље у већој мери у планирање  превтивних активности 

● организовати трибине, радионице за родитеље на тему позитивног дисциплиновања  

● активности планирати на основу спроведених анкета 

● подстицати активно укључивање свих вртића у планирање и реализацију 

превентивних активности 

● оснажити запослене у предшколској установи за рано препознавање деце у ризику 

од различитог облика насиља, кроз стручно усавршавање 
 

                                              Координатор Тима: Гордана Вујић 

 

 4.9. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА  ИНКЛУЗИВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
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Тим за инклузивно образовање има петанест сталних чланова: Гордана Јанојлић 

(директор), Драгана Нешић (педагог), Лела Милићевић (психолог), Јасмина Радишић 

(дипломирани дефектолог), Слађана Михаиловић, Верица Петровић, Бојана Јовановић, 

Весна Ристић, Елеонора Јелић, Јелена Мратинковић Ивковић, Снежана Јелић Вуруна, 

Весна Нешић, Марина Стевановић Танасковић (васпитачи), Милина Мишић и Радмила 

Маринковић (медицинске сестре). Васпитач Весна Ћертић је изашла из тима. У току 

године чланови су васпитачи и медицинске сестре које имају децу са потребама за 

подршком. 

У протеклој радној 2021/22 години одржано је шест састанака. Први састанак тима 

одржан је 2.9.2021 у згради развојне групе и тада су усвојени годишњи и акциони план 

рада тима за радну 2021/22 годину. У оквиру конституисања тима није било промена – 

координатор Јасмина Радишић и записничар Снежана Јелић Вуруна. 

Други састанак тима одржан је 11.10.2021. у великој сали управне зграде. Стални 

чланови тима су у току септембра месеца сарађивали са васпитно-образовним особљем 

путем посета, усмених и телефонских разговора и на тај начин су размењиване 

информације о деци. На основу тога, на састанку је утврђен број нове деце и план 

њихове подршке. Утврђена је анализа прошлогодишњег рада са децом и план наставка 

даљег рада. Урађен је план укључивања деце из развојне групе у редовне узрастне 

групе. Формирани су мини-тимови како би се почело са реализацијом рада и подршке. 

Као и увек на почетку радне године, подсетили смо се плана подршке дечијег развоја и 

напредовања, начина рада мини-тимова и вођења документације. 

Мини-тимови су следећи (чине их васпитачи у групи, стручни сарадник и родитељи-

хранитељи): 

Вртић „Петар Пан“: старија јаслена  - дечак В.Ђ, мешовита група – дечак Д.П., средња 

група – дечак В.С., припремна 2 – дечак В.Ј., ППП 11/4 – два дечака: П.Л. и М.Ђ. 

(интересорна комисија одложила  полазак у школу)   

Вртић „Наша радост“: мешовита група – девојчица Ј.К.,  средња група – девојчица 

Е.В., припремна група – девојчица П.Ј. 

Вртић „ Плави Чуперак“: старија група – дечак Б.А., припремна 1 – две девојчице 

С.Д. и Д.Д. и дечак И.Т., припремна 2 – дечак С.О. 

Вртић „Ташмајдан“: припремна група – дечак В.Т. 

Вртић „Лептирић“: мешовита група – три детета Н.Н. / Л.Н. / В.Т., средња група – 

дечак С.Ђ. и девојчица К.П., старија група – дечак Б.Р. 

 „Влашки До“: припремна група – девојчица Л.А. 

 „Азања“: мешовита група – дечак П.М. 

„Глибовац“: припремна група – девојчица Е.П. 

„Церовац“: припремна група – девојчица Д.У. 

 „Селевац“: припремна група – дечак Л.М. 

У развојној групи ове радне године уписано је шесторо деце и рад се одвија по ИВОП-

има што подразумева радна књига развојне групе. Деца из развојне групе су укључена у 

редовне узрастне групе у вртићу „Петар Пан“ (по одређеном индивидуалном недељном 

распореду и сатници и по потреби уз пратњу дипломираног дефектолога или 

медицинске сестре из развојне групе): дечак Ф.Н. – припремна 1,  дечак Д.Н. – ППП 

11/4, дечак У.А. – старија 2, девојчица Н.П. – ППП 11/4,  девојчица Н.К. – ППП 11/4, 

дечак С.С. је уписан крајем априла и адаптација је трајала мало дуже па није укључиван  

у редовну узрастну групу. Укључивање планирано за следећу радну годину.  

Укупно је био 31 мини-тим у овој радној години. 

Индивидуални дефектолошки рад са децом из редовних група одвијаo се по одређеном 

недељном распореду и сатници уз писмену сагласност родитеља: 
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Вртић „Петар Пан“: дечак В.Ј. (припремна 2), дечак Д.П. (мешовита група), дечак М.Ђ. 

(ППП 11/4), дечак В.Ђ. (старија јаслена група). 

Вртић „Ташмајдан“: дечак В.Т. (припремна група) 

Вртић „Наша радост“: девојчица П.Ј. (припремна група) 

Вртић „Лептирић“:  дечак Н.Н. (мешовита група) 

Трећи састанак тима одржан је 21.12.2021. у великој сали управне зграде. Анализирали 

смо рад са децом којој је потребна подршка. Због актуелне епидемиолошке ситуације 

састанку су присуствовали представници сваког вртића који су усмено извештавали, а и 

донели су писане извештаје о деци које су васпитачи послали. Васпитачи Јелена 

Мратинковић Ивковић и Марија Стојадиновић су усмено презентовале онлајн 

едукацију о аутизму одржану 27. и 28.11.2021. на „Међународном балканском конгресу 

о аутизму“. Договориле смо се да одраде презентацију у електронској форми и да у 

оквиру наше вајбер групе буде доступна свим члановима тима. 

Четврти састанак тима одржан је у оквиру наше вајбер групе 18.02.2022. онлајн због 

актуелне  епидемиолошке ситуације. Израђен је и усвојен полугодишњи извештај тима 

за радну 2021/22 годину. Васпитач Марија Стојадиновић је одрадила поменуту 

презентацију о аутизму у електронској форми. Презентација је прослеђена и стручним 

активима васпитача и медицинских сестара као један вид мера унапређења 

(хоризонтална размена, примери добре праксе и отвореност тима за сарадњу). 

Пети састанак тима одржан је 19.05.2022. у великој сали управне зграде. На састанку 

смо радили анализу и евалуацију досадашњег рада мини тимова у овој радној години. 

Приложени су и писани извештаји о деци (за портфолио тима). 

Шести састанак тима одржан је 29.08.2022. у соби развојне групе. Израђен је и усвојен 

годишњи извештај за протеклу радну 2021/22 год. Урађени су и предлози годишњег и 

акционог плана тима за наредну радну 2022/23 годину. 

За сву поменуту децу уредно је вођена комплетна документација. Прикупљена су разна 

мишљена о деци и медицинска документација, рађени су описи деце, педагошки 

профили, индивидуализовани начини рада, ИОП-и, вођене су и белешке у посебно 

заведеним свескама... 

                                                                                       Јасмина Радишић, координатор тима 
  

4.10. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА  

КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ 
 

Тим за културну и јавну делатност Установе има 24 члана и то: Гордана Јанојлић - 

директор, Славољуб Маринковић -  председник, Милица Стевановић  -  подпредседник, 

Весна Костић - записничарка, Лидија Тирнанић, , Горица Коларевић, Љиљана 

Ненадовић, Тијана Прешић, Маријана Гмитровић, Јасна Вујичић, Maја Поповић, Соња 

Петровић, Јелена Танасковић, Бојана Симић, Јасна Старчевић, Данијела Лазић, Сања 

Тошић, Марија Николић и Милица Марјановић. 

У току радне 2021/2022 године Тим је одржао 10 састанка, а остала комуникација 

чланова тима и договори око рада обављали су се преко вајбер групе тима. 

ПРВИ САСТАНАК - 08.09.2021.  

На првом састанку конституисан је Тим, изабран председника - Славољуб Маринковић, 

подпредседник - Милица Стевановић и записничар - Весна Костић; 

Усвојен је годишњи плана рада Тима за 2021/2022.; 

Договор око учешћа на Кросу РТС-а, који се одржава 17.09.2021. године. 

Све планиране активности су реализоване.  

ДРУГИ САСТАНАК - 23.09.2021.  
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Дефинисање датума (од 04.10.2021 до 10.10.2021.) и предлог активности за Дечју 

недељу „Дете је дете да га волите и разумете“; 

Предлог активности за обележавање Дана Установе;  

Договор око термина организовања „Вашаријаде“ 

Договор око учешћа Установе на традиционалној изложби „Дечји ликовни салон“  

Народног музеја у Смедеревској Паланци под називом „Ликовно стваралаштво кроз 

игру“ у термину од 15.12.2021 до 15.02.2022. године               

Све планиране активности су реализоване. 

ТРЕЋИ САСТАНАК - 02.12.2021.  

Предлог активности поводом Новогодишњих и Божићних празника по вртићима 

(приредбе, фотографисање, представе, ...); 

Договор око активности на снегу за сву децу (ревијално - такмичарске активности); 

Све планиране активности су реализоване.  

ЧЕТВРТИ САСТАНАК - 28.12.2021.  

Договор око организовања хуманитарне продајне изложбе (за Стефана Радовановића); 

Договор око организовања позоришне представе „Крађа поклона“; 

Оба дешавања су једна целина и одржана су на Тргу у центру града, циљ је 

хуманитарна помоћ и обележавање нове године;  

Све планиране активности су реализоване.  

Све наведене активности детаљно су описане у извештајима Тима групе и налазе се у 

свесци записника. 

ПЕТИ САСТАНАК - 12.04.2022.  

Директор Установе обавестио је Тим да ће се излет предшколаца реализовати у мају 

месецу. 

Договор око обележавања Ускраса на нивоу група. 

Договор око одржавања „Спортских играрија“ старијих васпитних група 10 и 11 маја. 

Договор око организације кроса РТС-а за 12 мај. 

Договор око организације ликовне колоније у периоду од 16 до 20 маја. 

Договор око организације завршне приредбе. 

ШЕСТИ САСТАНАК - 21.04.2022.  

Договор око организације завршне приредбе. 

Одабир игара за „Спортске играрије“ 

СЕДМИ САСТАНАК - 27.04.2022.  

„Спортске играрије“ – усвајање пројекта у целини. 

ОСМИ САСТАНАК - 04.05.2022.  

„Спортске играрије“ 

ДЕВЕТИ САСТАНАК - 17.05.2022.  

Ликовна колонија „Златна палета“ 

ДЕСЕТИ САСТАНАК - 24.05.2022.  

Завршна приредба предшколаца. 

  

                                                                           Координатор тима: Славољуб Маринковић 
 

4.11. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА  

МЕНТОРА И ПРИПРАВНИКА  
 

Чланови Тима ментора и приправника: Гордана Јанојлић-директор, Снежана Ишић- 

васпитач, Љиљана Миловановић Петровић-васпитач, Маријана Срејић Ђулајић-

мед.сестра васпитач 
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Ментори: Снежана Јеремић-мед.сестра васпитач, Милка Новаковић-васпитач, Милица 

Стевановић-васпитач 

Приправници: Биљана Матић, Милена Богосављевић – Атанасковић, Марија Дугић. 

Сви планирани састанци Тима су реализовани: 

У септембру 2021.год.одржан  је први састанак, на коме је конституисан Тим, за 

председника је изабрана Снежана Ишић, а за записничара Маријана Срејић Ђулајић, и 

израђен годишњи и акциони план рада Тима. 

Други састанак одржан је  у децембру. На  састанку је вођена дискусија о досадашњем 

раду приправника и њиховом увођењу у посао,као и плану активности којима ће 

присуствовати у свим градским вртићима у различитим узрасним групама. 

Приправници и ментори донели своју документацију на увид. 

Биљана Матић-медицинска сестра васпитач, је завршила свој приправнички стаж тако 

што је успешно реализовала активност пред комисијом, из области графичко-ликовног 

развоја, на тему „ Новогодишња јелка“ 27.12.2021.год. 

Трећи састанак одржан у фебруару 2022.год., и на овом састанку је израђен и усвојен 

полугодишњи извештај Тима. 

На четвртом састанку, одржаном 15.06.2022. приправници су презентовали дидактичко 

средство које су сами осмислили. 

Пети састанак, на коме је израђен и усвојен годишњи извештај Тима одржан је 

31.08.2022. 

Милена Богосављевић-Атанасковић и њен ментор Милка Новаковић реализовала су све 

активности предвиђене планом рада приправника и ментора. 

Марија Дугић реализовала десет активности док ментор Милица Стевановић у 

наредном периоду тј. до новембра треба да реализује активности предвиђене планом. 

Активностима које су реализовале приправнице  је обавезно присуствовао ментор, а 

повремено и неко од чланова Тима. 

Милена Богосављевић Атанасковић је успешно реализовала активност пред комисијом 

из области методике упознавања околине: „ Лична хигијена“ 31.08.2022, и тиме 

завршила свој приправнички стаж.                  

                                                                                     Координатор тима: Снежана Ишић 
 

4.12. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА  ПРОФЕСИОНАЛНИ 

РАЗВОЈ 

Чланови тима за професионални развој су: Снежана Радивојевић-васпитач, Милка 

Новаковић-васпитач, Данијела Батић-васпитач, Ивана Марковић-васпитач, Гордана 

Савић-васпитач, Данијела Торбица-васпитач, Мирјана Радосављевић-васпитач, Марија 

Стевановић-медицинска сестра-васпитач, Сузана Јелић- медицинска сестра-васпитач, 

Светлана Живојиновић-васпитач(записничар) и Сања Радић-васпитач. 

Тим за професионални развој запослених у образовању у радној 2021/2022 години 

бавио се стручним усавршавањем запослених у установи и ван ње, кроз различите 

семинаре, трибине, стручне скупове, онлајн обуке, презентације... 

У сарадњи са ПП службом тим је израдио јединствену базу података за све заоислене о 

броју сати стручног усавршавања.На тај начин свим запосленима је омогућено да 

организују свој план стручног усавршавања,испуне квоту од 120 сати за петогодишњи 

циклус. Чланови тима пратили су све законске промене у вези са стручним 

усавршавањем и благовремено обавештавали све у установи. 

У односу на планиране активности Тим за професионални развој реализовао је следеће 

активности. 
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Тим се у току године састао пет пута Тим за професионални развој функционише у 

пуном саставу, у конструктивној и продуктивној атмосфери,уз поштовање наметнуте 

динамике у остваривању свих програмских циљева.Тим је остварио континуирано 

стучно усавршавање које је засновано на приоритетима ПУ и њених 

запослених.Пружао је помоћ запосленима приликом израде индивидуалних планова 

стручног усавршавања и употпуњавање професионалног портфолиа. Планирање и 

организовање екстерних и интерних облика стручног усавршавања,тим је у великој 

мери остварио. На основу израда из каталога програма стручног усавршавања,нису у 

потпуности реализовани. 

Реализован је семинар:“Откривање дигиталног-креативна технологија у вртићу“ 

Семинари:“Прилика за свако дете“ развијање различитих програма ПВО каталошки 

број772,К4/П4 и „Подстицајно окружење“ каталошки број681 К2/П3 нису реализовани. 

У насој установи реализована је обука за Нове основе која се одвијала у три групе. Две 

групе обуку су похађале у нашој установи а једна група у Пожаревцу. Обуку је прошло 

80 полазника. 

Већина запослених је одржала угледне активности, међу којима су биле и две огледне 

активности у којима су учествовали сви запослени у објекту. 

Највећи број бодаова стручног усавршавања запослени су остварили путем вебинара, 

презентација вебинара, семинара, обуке,онлајн обука, пројеката који су реализовани у 

овој години. 

Реализовано је и интерно стручно усавршавање из области дигиталних технологија. 

У наредном периоду треба радити на усклађивању стручног усавршавања са Новим 

основама, као и хоризонтална размена искустава запослених. 
                                                           
                                                                                                Председник тима: Сања Радић 
 

4.13. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ 

ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ 
 

Чланови тима за израду Годишњег плана рада Установе су: Гордана Јанојлић- 

директор, Весна Ђорђевић Вељовић, Мирјана Недељковић, Јелена Матевски- 

записничар и Данијела Виторовић- председник тима. Члан Мирјана Недељковић је била 

у тиму до полугодишта, када је отишла на трудничко боловање и престала да буде члан 

тима. 

Тим се у овом радне године састао четири пута. На првом састанку одржаном 07. 

септембра 2021. године у дирекцији ПУ, тим се конституисао и договорио о даљим 

корацима везаним за рад самог тим. Израђен је годишњи план рада тима, распоређен је 

посао и одређена динамика за израду докумената за радну 2021/22. годину ПУ. На 

првом састанку је закључено да тим добро функционише, да нема потребе за честим 

састанцима, зато што ми користимо савремене технологије за међусобну комуникацију 

и рад самог тима. Закључци са овог састанка су: требало би обезбедити опрему и 

интернет по вртићима, зарад лакшег функционисања, примећено је да председници, 

координатори... све више поштују рок за слање, као и технички део у изради извештаја. 

На другом ванредном састанку 14. децембра 2021.године у дирекцији ПУ, тим је 

одржао састанак заједно са члановима Тима за обезбеђивање квалитета рада Установе. 

На њихову иницијативу, као мера за унапређење рада тима, повећали смо број чланова 

тима. Нов члан тима је Мирјана Недељковић. На овом састанку су израђене смернице 

за израду извештаја, које су прослеђене свим председницима, координаторима, 

шефовима... тимова, актива, служби.. 
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Трећи састанак, редован, који је одржан 09. фебруара 2022.године у сали дирекције ПУ, 

за исход је имао израду полугодишњег извештаја о раду тима и расподелу посла око 

израде полугодишњег извештаја о раду Установе. Одређени су рокови, упознат нови 

члан о начину функционисања у оквиру тима. 

Четврти састанак тима одржан је 30. 08. гре је израђен годишњи извештај и договорени 

су рокови за израду иувештаја, планова за наредну школску годину и начин 

функционисања тима. 

Председник тима: Данијела Виторовић 
 

4.14. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА  

ЗА ПРОЈЕКТЕ И ДОНАЦИЈЕ 
 

Тим за пројекте и донације у нашој Установи чине чланови: Директор Гордана 

Јанојлић, Дејан Јовичић, Александар Михајловић, Весна Симић, Зорица Настић, Иван 

тошић,  Јадранка Маторкић,  Лела Антонијевић,  Сузана Бркић. 

Успешно је спровођен план рада Тима за пројекте и донације . 

Чланови тима су разговарали о проблемима и потребама у Предшколској Установи које 

се односе на : 

 Израду документације за аплицирање за донације и пројекте  

 Провера  озакоњења објеката наше Установе  

 Спровођењу активности неопходних како би се извршиле припремне радње ради 

почетка радова на отклањању недостатака  објеката ,као и реконструкције и 

доградње , 

 Унапређење  инфраструктуре опремљености, 

 Комплетирање  потребне документације по постојећим прописима , 

 Предлог  израде правилника о донацијама , 

 Одређени су приоритети и спровођење одређене активности. 

Аплицирано је за пројекат ,,Унапрђење квалитета живота деце предшколског узраста из 

руралних и приградских средина Општине Смедеревска Паланка –Набавка Аутобуса за 

превоз деце и на још неколико пројеката који због ковида -19 нису реализована и 

остала су у плану за следећу школску годину. 

Што се  тиче вртића углавном су родитељи били донатори по питању унутрашњег 

сређивања објеката .Веће донације су остварене од неколико предузећа: 

„Водотермика“, „Паланачки Кисељак“, Стовариште „Савић“, Фото Бора „Гоша ФОМ“, 

„Плана монти“  др. 

Тим за пројекте и донацију  се у више наврата састајао у извештајном периоду и 

то:15.09.2021.год, 31.12.2021. године као и  другим радним данима и у Општини 

Смедеревска Паланка, а везано за пројекат  Министарства Просвете,Науке и 

Технолошког развоја Републике Србије  под називом  „Сви у вртић Вртић за све“.  

Комплетна документација везана за пројекат  Министарста  је урађена у сарадњи са 

локалном самоуправом, ,Црвеним крстом ,Центаром за социјални рад и  Невладином 

Организацијом АМАРО-ДРОМ,  као и  осталим сарадницима и партнерима на  пројекту 

Средства која су одобрена по пројекту су и уплаћена Општини Смедеревска Паланка. 

Набавке за реализацију актитивности по пројекту који финансира Светска банка- 

Министарства Просвете, Науке и Технолошког развоја Републике Србије под називом 

,,Сви у вртић Вртић за све“. Све набавке које су предвиђене планом активности су и 

урађене и до краја извештајног периода су и спроведене. Дана 16. 08.2021 исплаћена је 

и друга транша по пројекту како смо оправдали средства из прве и спровели успошно 

све активности пренета су средства која су преостала. 
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Прилог: Извештај о реализација јавних набавка везаних за пројекат ,,Сви у вртић Вртић 

за све“. 

Констатовали смо да је радна 2020/2021. Била веома успешна по питању побољшања 

услова рада Установе. 
 

                                                   Председник  Тима за пројекте и донације  Дејан Јовичић 

 

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ НАБАВКАМА У СКЛАДУ СА СРЕДСТВИМА 

ДОБИЈЕНИМ У ВЕЗИ ПРОЈЕКТА: Инклузивно предшколско васпитање и 

образовање (ECEC) 

Извор финансирања: Међународна банка за обнову и развој (IBRD) – Светска банка 

Број уговора: 60-3/2020-01 и 2596 

Назив уговора: Уговор о реализацији пројектних активности у склопу Пројекта " Сви у 

вртић - вртић за све" 

ПУ"Чика Јова Змај" је након пренетих средстава за реализацију пројектних активности 

које финансира Међународна банка за обнову и развој (IBRD) – Светска банка, у 

Установа је у складу са препорукама о начину спровођења набавки, спровела следеће 

набавке: 

1. Набавка 3 лаптопа са оперативним системима про 

а) Одлука о покретању поступка набавке дел.бр. 3964 од 18.09.2020.године 

б) Одлука о оснивању евалационе комисије дел.бр.4086 од 21.09.2020.године 

в) Записник о обезбеђивању конкуренције за набавку добара дел.бр. 4311 од 

30.09.2020.године 

г) Уговор за куповину 3 лаптопа и 3 оперативна система про дел.бр.4361 од 

02.10.2020.године 

2. Набавка грађевинског материјала 

а) Одлука о покретању поступка набавке грађевинског материјала дел.бр.4225 од    

28.09.2020.године 

б) Одлука о оснивању евалационе комисије дел.бр. 4241 од 28.09.2020.године 

в) Записник о обезбеђавању конкуренције за набавку грађевинског материјала 4634 од 

16.10.2020.године 

г)Уговор за набавку добара грађевинског материјала дел.бр.4675 од   

20.10.2020.године. 

3. Набавка услуга израде флајера, плаката и постера  

а) Одлука о покретању поступка дел.бр.4363 05.10.2020.године 

б) Одлука о оснивању евалуационе комисије дел.бр.4363/1 од 05.10.2020.године 4. 

в)Записник о обезбеђивању конкуренције за набавку добара дел.бр. 4312 од 

20.10.2020.године 

г)Уговор о изради флајера, плаката и промотивног материјала, дел.бр.4728 од 

22.10.2020.године. 

4. Набавка интерактивних табли ( сет 3 комада ) 

а) Одлука о покретању набавке добара интерактивних табли са пројектором и носачем ( 

сет ) дел.бр.4696 од 21.10.2020.године 

б) Одлука о оснивању евалуационе комисије дел.бр.4696/1 од 21.10.2020.године в) 

Записник о обезбеђивању конкуренције за набавку добара дел.бр. 4793 од 

27.10.2020.године 

г) Уговор о купопродаји интерактивних табли и пројектора ( сет ), дел.бр.4817 од 

29.10.2020.године. 

5.Дитактички материјал 
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а) Одлука о покретању набавке дидактички материјал дел.бр.4491 од 09.10.2020.године 

б) Одлука о оснивању евалуационе комисије дел.бр. 

в) Записник о обезбеђивању конкуренције дел.бр.4643 од 16.10.2020.године 

г) Уговор о набавци дидактичког материјала дел.бр.4741 од 23.10.2020.године 

6.Набавка добара намештај за опремање вртића и винил подова а) Одлука о 

покретању поступка набавке винил подова дел.бр.5354 од 1.12.2020.године 

б) Одлука о оснивању евалационе комисије дел.бр. 5354/1 од 1.12.2020.године в) 

Записник о обезбеђивању конкуренције дел.бр.5506 од 10.12.2020.године 

г) Уговор о набавци винил пода дел.бр.5586 од 14.12.2020.године 

7.Набавка добра - намештај за три собе 

а) Одлука о покретању поступка набавке винил подова дел.бр.379 од 28.01.2021.године 

б) Одлука о оснивању евалационе комисије дел.бр. 379/1 од 28.01.2021.године в) 

Записник о обезбеђивању конкуренције дел.бр.603 од 17.02.2021.године 

г) Уговор о набавци винил пода дел.бр. од 18.02.2021.године 

 
 

РБ.Н 

 

ВРСТА НАБАВКЕ 

 

ИЗНОС 

УГОВОРА 

( бруто ) 

 

ДОБАВЉАЧ 

 

  НАПОМЕНА 

1. Набавка добра 3  "ДОНИЋ" ДОО - Добра 

 лаптопа са 3  Велика Плана испоручена 

 оперативнa 277.225,00 РСД  3 лаптопа HP-250 

 система про   G7 I5 14Z93EA 

 Windows 10    

2. Набавка  "ВОДОТЕРМИКА" Материјал и 

 грађевинског 890.994,00 РСД Смедеревска радови 

 материјала  Паланка изведени: 

    Замена 

    столарије, 

    кречење и 

    санирање 

    тоалета у вртићу 

    " Петар Пан" 

3. Набавка услуга 

израде флајера, 

плаката и постера 

 

164.160,00 РСД 
СЗФР "ДИЗАЈН" 

Смедеревска 

Паланка 

Промотивни 

материјал 

израђен и 

испоручен 

4. Набавка    

 интерактивних 347.997,60 РСД ТГ"КОМРЦ" 3 паметне табле 

 табли  Нови Сад 90`` ИО2, 3 

 ( сет 3 комада )   носача и 3 

    пројектора 

    марке BENQ MX 

    535 

5. Дитактички   Едукативне 

 материјал   играчке, 

  388.998,00 РСД "АКСА" ДОО - струњаче и 

   Београд спортски 

    реквизити 
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6. Набавка добара 

намештај за 

опремање вртића и 

винил подова 

 

179.294,40 РСД 
"Извор стил" 

Смедеревска 

Паланка 

Одрађен винил под 

у све три 

собе 

7. Набавка добра - 

намештај за три 

собе 

458.406,00 РСД "АКСА" ДОО - 

Београд 

Намештај 

испоручен 

26.02.2021.године 

 

У склопу реализације пројекта : Инклузивно предшколско васпитање и 

образовање (ECEC) - "Сви у вртић вртић за све " до краја октобра календарске 

године биће реализоване и следеће набавке: 

1. семинари ( два ),  

2. набавка канцеларијског метеријала, 

    3. набавка освежења и кетеринга. 

Након друге транше средстава из гранта, спроведена је и набавка другог дела 

„дидактички материјал „ 

Понуде послате : 

1) " АКСА" ДОО , Београд, 28. Јуна бр.3 ПИБ:103384790  

2)  „LICENCE ONLY” DOO, МБ: 20271876 Тршћанска 21 11080 Земун 

3)  ."SN WORLD ENTERPRISE" ДОО, Београд,  Јунака са Цера бб, Борча  ПИБ: 

111595244  

4)   „SMS OFFICE“  доо Вишеградска18, Нова Пазова  22330, ПИБ: 112119822  МБ: 

65887002  

Уговор је додељен и реализован са понуђачем односно добављачем који је понудио 

најнижу цену тј. са " АКСА" ДОО , Београд у бруто вредности од 558.000,00 РСД. 

Процењена вредност је износила 559.506,08 РСД 

                                                                                               Службеник за ЈН Иван Тошић 

4.15. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА  

САРАДЊУ СА ПОРОДИЦОМ  
 

Тим за сарадњу са породицом чине чланови тима: директор Гордана Јанојлић, 

васпитачи: Милина Петровић, Надица Стефановић, Славица Златић, Гордана Вујић, 

Данијела Торбица, Ана Ћирић, Ивана Рашић, Гордана Савић, Јелена Радисављевић и 

сестре васпитачи: Смиљка Љубисављевић, Миланка Јовановић, Весна Живановић, 

Александра Јодић, Васпитач Оливера Антонијевић више није члан тима  јер је 

пензионисана. 

Тим је од почетка радне године одржао четири састанка. Конституисање тима 

обављено је на првом састанку. За председника тима изабрана је досадашња 

председница тима Данијела Торбица, а за записничара васпитач Гордана Савић. 

Предложени кандидати изабрани су једногласно. 

На састанку израђен је и усвојен Годишњи план рада тима за радну 2021/22. годину. 

Одрађен је упитник за родитеље како би се испитале потребе и интересовања родитеља 

деце у вртићу. Са Тимом за самовредновање и ако је било договорено да упитник 

спроведемо у дело у другом полугодишту нисмо успели да га  реализујемо. У месецу 

октобру тим је путем вајбер групе свим родитељима наше установе проследио брошуру 

под називом „Социјално емоционално учење“ у сарадњи са Тимом за професионални 

развој.  
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У месецу децембру тим је преко вајбер група са родитељима успешно обележио „Змај 

Јовину недељу“ путем ликовне изложбе „Чика Јова Змај у очима деце“ у периоду од 

06.12. до 10.12.2021. Том приликом остварена је сарадња са Тимом за вебсајт установе. 

 У месецу априлу 2022.године у сарадњи са Тимом за заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања, договорили смо радионицу за чланове Савета 

родитеља под називом „Презаштићено дете“, састанку присуствовао председник тима. 

Презентацију радионице припремили председници тимова, Презентација заказана за 

19.04.2022.године. није одржана због малог броја заинтересованих родитеља. 

Уређење дворишта на предлог чланова нашег тима спроведено је у четири градска 

вртића: „Лептирић“, „Плави чуперак“, „Петар Пан“, „Наша радост“ у сарадњи са 

родитељима тих вртића. Уређење дворишта није одрађено у вртићу „Ташмајдан“ због 

постојања неадекватне ограде дворишта тог вртића.  
 

Мере за унапређење: 

1) Организовати трибине са гостима стручњацима из области здравства и васпитања 

деце. 

2) Организовати дан дружења са породицом ( излети, изложбе итд.) као и многе друге 

активности. 

                                                                                     Председник тима : Данијела Торбица 
 

4.16. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИЗРАДУ И 

АЖУРИРАЊЕ ВЕБ САЈТА УСТАНОВЕ 
 

Тим за израду и ажурирање веб сајта Установе у току радне 2021/22. године чине 

чланови: директорка Гордана Јанојлић, Ивана Марковић, Ана Поповић, Невена 

Ђорђевић, Мирјана Радосављевић, Данка Ивковић, Елеонора Јелић, Марија 

Стојименовић, Јелена Јордановић, Тамара Петровић, Милица Стевановић, Сања Тошић, 

Снежана Радивојевић, Јадранка Маторкић, Невена Миљковић и Тијана Јозић.  

Током другог полугодишта одржана су два онлајн састанка Тима на којима смо 

обрадили теме предвиђене Годишњим планим рада Тима до краја радне 2021/22. 

Подељени су задаци који се односе на припрему и креирање дигиталног материјала о 

значајним дешавањима везаним за реализацију програмских циљева Установе. Договор 

о прослеђивању информација администраторима портала о реализацији Ликовне 

колоније, као и прослеђивање информација и материјала администраторима о 

спровођењу излета. Поред тога, било је приче о припреми материјала у дигиталном 

формату везаним за реализацију програмских активности Установе, у овом случају, 

завршних манифестација које се одржавају на нивоу поједниначних вртића, као и 

заједничких манифестација које се одржавају на нивоу Установе: Спорстке игре и 

Завршна приредба. Договори су спроведени до краја тако да су на порталима видљиве и 

доступне фотографије и снимци свих јавних дешавања и манифестација у Установи.  

На веб сајту се редовно ажурира документ о сагласности, односно подаци о броју 

запослених и радно ангажованих лица у Установи. Поред тога, на веб сајту су 

постављена и редовно ажурирана упутства Е-управе која олакшавају родитељима упис 

деце у вртић. Такође, на сајт је постављен оверен Правилник о заштити података о 

личности и тако постао видљив и доступан у циљу јаснијег обавештавања о правима 

која имају корисници услуга Установе.    

На последњем састанку дат је предлог израде годишњег плана рада Тима за радну 

2022/23. Размењена су досадашња искуства која се тичу рада и ажурирања веб сајта, 

као и Фејсбук стране Установе. Закључили смо да се рад на сајту и порталима до сада 

обављао у складу са претходно утврђеним договором, али је такође и дат предлог за 

одређене измене које се тичу активности на самом веб сајту. Предлози се тичу дизајна 
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сајта Установе који би у наредном периоду требало да дефинишу визуелни идентитет 

Установе у дигиталном формату. С тим у вези, Тим је постигао договор да се у 

наредној радној години више позабави ажурирањем података који се тичу историјата 

Установе, јавних набавки, мисије и визије Установе, кутка за родитеље, уз неопходно 

ажурирање документације које се већ спроводи.  
 

                                                        Извештај израдила координаторка Тима: Тијана Јозић 
 

4.17. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА  
УНАПРЕЂИВАЊЕ ИСХРАНЕ ДЕЦЕ 

 

Основни , најважнији циљ и задатак овог тима је да се побољша исхрана деце увођењем 

здраве хране.Овим пројектом се пре свега жели извршити едукација  деце самим тим и 

њихових родитеља , свих нас запослених у установи о важности здраве хране . Здрава 

храна  је превенција многих болести- подхрањености, гојазности, кардио васкуларним 

болестима, дијабету. Она је неопходна  за развој и раст сваког детета, за њихово добро 

здравље, добро расположење, миран сан..          

Чланови тима за унапрећивање исхране су директор установе - Гордана  Јанојлић  , 

Тамара Петровић, Весна Старчевић , Снежана Марковић,Снежана Петровић , Светлана 

Пешић, Гордана Ђорђевић, Драгица Стојић, Надежда Мирковић,Весна Ћертић, Милка 

Остојић, Светлана  Радојковић. Усвојен је акциони план тима , кординатор тима 

нутрициониста  Светлана  Радојковић, записничар Снежана  Марковић.                                           

Тим је у овоj години имао два стручна састанка.                                                                   

У новембру, тим за унапређивање исхране имао је следеће активности                    

1.Формирање и конституисање тимова за унапређивање исхране на нивоу вртића и 

нивоу централне кухиње и израда плана рада.                                                                                                             

2.Активности поводом Светског дана хране                                                                           

Општи циљ пројекта унапређивања исхране у вртићима је подизање нивоа свести о 

значају здраве ихране.  На том састанку , смо говорили, како можемо утицати на децу и 

помоћи им на најлакши начин , да створе културу исхране, да активностима деце о 

припремању воћне салате, разним литералним радовима, подстакнемо њихову свест 

колико је једна здрава намирница, битна за њих, јер деца у овом узрасту праве одабир 

хране, и ако тај одабир буде исправан, то ће их пратити кроз цео живот. 

На првом састанку формирали смо тим који је имао за циљ унапређивање исхране у 

вртићима  у њему су били укључени сви руководиоци градских и сеоских вртића, као и 

главна сестра свих вртића , директор установе као и ја нутрициониста – кординатор 

тима. Сви смо добили задатке и задужења и направили распоред рада по вртићима, како 

ће који вртић да деци репрезентује важност и значај здраве хране и колико је то један  

од најважнијих задатака , за здравље и развој наше деце.Вртић Колибри – Голобок 

определио се за отворену пијацу здраве хране у свом вртићу. Вртић Плави Чуперак  са 

децом радио на изради здраве зимнице , Таш вртић литералне радове на тему здрава 

храна, Наша Радост и остали вртићи  у својим вртићима направили су изложбу здраве 

хране, где су заједно са децом и родитељима брижљиво правили одабир здравих 

намирница. 

На другом састанку стручног  тима стављен је акценат на Светски дан хране,који се 

сваке године обележава 16 октобра, а месец октобар као месец правилне исхране. Ове 

године Светски дан хране обележен је под слоганом- Наша акција- наша будућност.     

Covid 19 и пандемија је потврдила колико се здравље прожима кроз све системе. У 

последње две године постали смо свесни колико је здравље  наше деце и нас неопходан 

услов опстанка, јер је Covid 19 озбиљан фактор неизвесности када је здравље 

нарушено.  
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На овом састанку смо говорили о преласку у  централну реновирану кухињу, која је 

опремљена најсавременијим апаратима за израду здравих оброка наше деце, где ће 

храна која се производи имати мањи проценат масти и соли , што ће свакако бити 

здравији начин производње и сервирања здравијих оброка нашој деци. Говорили смо и 

о новим врстама јела, која ће моћи да се у оваквим условима и са савременим 

апаратима  а на здравији начин припреми нашој деци. Такође смо говорили и о новој 

сатници у сервирању оброка. Која би овако изгледала  доручак од 8 – 8,30  , ужина 1 од 

10,30 -11. ручак од 13,30- 14  и ужина 2 за децу која остају после 15, 45 ha. као  и 

централизовању кухиње из које би сви обоци за децу на целодневном и полудневном 

боравку и за градске и сеоске вртиће дистрибуирали  

из  једне централне кухиње. Тим је целе године имао разне активности, како децу  

инспирисати и како слаткише треба заменити укусним сезонским воћем а разне  

нездраве грицкалице заменити грицкањем здравог поврћа и воћа. Том приликом у свим 

втрићима правили су се укусни штапићи од шаргарепе, диње , лубенице, крушке , 

јабуке, шљиве, и сва деца била су задовољна и са одушевљењем су прихватила ову 

акцију са обећањем да ће наставити овакав начин здравих грицкалица и у својим 

домовима са својим родитељима. Тим је имао једини циљ за нашу децу а он је једимо и 

живимо дуго и здраво. 

                                               Извештај сатавио координатор тима: Светлана  Радојковић              

 

4.18. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ОСМИШЉАВАЊЕ 

И ИЗВОЂЕЊЕ ПРЕДСТАВА ЗА ДЕЦУ 
 

Тим чине следећи чланови: Марија Стојименовић, Надица Стефановић, Ивана 

Јуришевић, Тамара Петровић, Марина Стевановић Танасковић, Маријана Гмитровић, 

Надежда Мирковић, Гордана Јанојлић-директор и Тијана Јозић. 

Тим је одржао четири састанка у току предходног периода. 

Први састанак је одржан 08.09.2021.године када је и конституисан- за  председника је 

изабрана Надежда Мирковић, а за записничара Маријана Гмитровић.  На првом 

састанку је израђен и усвојен годишњи план рада као и акциони план тима. 

На другом састанку тима  се дискутовало и договарало око избора текста  за представу 

коју би реализовали у наредном периоду.Договорено је да то буде бајка,,Три прасета,, 

На следећем састанку је представвљен текст за представу коју је написала Тијана 

Јозић.Сложили смо се да је текст одличан али да би требало да се коригује према 

дечијем узрасту. Због неповољне епидемиолоске ситуације представа није реализована 

ни за новогодишње празнике. У наредном периоду није дошло до могућности око 

рееализације планиране представе.  

На четвртом састанку где је израђен и усвојен годишњи извештај тима под текућим 

питањима је дискутовано и донет је закључак да се у наредном периоду тим учествује у 

свим дешавањима које су повезане са темама које обрађује наш тим.  
 

                                                                                  Председник тима: Надежда Мирковић 
 

4.19. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИЗРАДУ 

ИГРАЧАКА И ДИДАКТИЧКИХ МАТЕРИЈАЛА 
 

Тим за израду играчака и дидактичког материјала ради на изради разних средстава која 

деци помажу да усвоје и савладају одређене вештине. 

Чланови тима за израду играчака и дидактичког материјала за радну 2021/2022 годину 

су: Анђа Миловановић, Марина Богићевић, Данијела Ристић, Надица Стефановић, 
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Светлана Бабић, Љиљана Јанојлић, Гордана Петровић, Јасмина Гачић, Јелена 

Танасковић, Весна Старчевић.  

У првом полугодишту радне 2021/2022 године одржано је три састанка тима.На првом 

састанку конституисан је Тим и за председника тима изабрана је Данијела Ристић,а за 

записничара Љиљана Јанојлић,такође је усвојен и годишњи план рада тима.                                                                                                                 

На другом састанку урађена је припрема и осмишљавање радионице-радионица израда 

новогодишњих украса, радионица је реализована.  

На трећем састанку израђен је полугодишњи извештај о раду тима. Од планираних 

садржаја реализована је радионица новогодишњих украса и продајна изложба у којој су 

учествовали вртићи: ,,Бамби”Селевац, ,,Бубамара”Азања.  

У другом полугодишту одржана су два састанка тима. На састанцима су учествовали 

сви чланови тима. 

На састанку је договорено да се реализује радионице за ускршњу продајну изложбу.                              

Радионица-израда играчака и укрса договорено је да ће ускршња радионица бити 

одрађена тако да ће реализатори бити деца,васпитачи и родитељи. Организована је 

продајана изложба у којој су учествовали вртићи:,,Бамби”Селевац, ,,Бубамара”Азања, 

,,Наша Радост”, ,,Плави Чуперак”, ,,Сунце” Кусадак, ,,Ташмајдан”.                                                               

На последњем састанку дневни ред је био Евалуација и израда годишњег извештаја о 

раду тима.Усвојен је годишњи извештај рада тима. Радионице које су планиране су 

реализоване. Сви састанци тима за израду играчака и дидактичког материјала одржани 

су у складу са планом и програмом. Чланови тима су присуствовали састанцима и били 

ангажовани..                                                                                                                 

                                                           Извештај израдила председник тима Данијела Ристић 
 

4.20.ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ПРОЈЕКАТ „РАСТИМО 

ЗАЈЕДНО“ 
 

Чланови Тима за спровођење пројектних активности за пројекат „Растимо заједно“, у 

радној 2021/2022 години били су: Гордана Јанојлић- директор, Лела Милићевић-

стручни сарадник/психолиг, Слађана Аврамовић „Петар Пан“, Надица Мирковић 

„Лептирић“, Зорица Настић „Плави Чуперак“, Светлана Бабиц „Ташмајдан“, Гордана 

Елезовић „Колибри“-Голобок, Ивана Јуришевић „Бамби“- Селевац, Марина Пантелејић 

„Бубамара“-Азања, Гордана Петровић „Сунце“- Кусадак/записничар, Весна Костић 

„Наша Радост“-председник. 

Тим је у току радне 2021/2022 године одржао пет састанка. На свим састанцима су 

чланови Тима изнели да не постоји дечија заинтересованост за раст и развој биљног 

света. На основу тога изостало је отварање пројекта, као и немогућност реализације 

истог. 

                                                                                            Председник Тима: Весна Костић 
 

5.   СТРУЧНИ САРАДНИЦИ  
 

5.1. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА 
 

Реализацијом плана и програма педагога покривена су сва подручја рада, од подручја 

стратешког (развојног) планирања и праћење праксе предшколске установе и подручја 

развијања заједнице предшколске установе до подручја развијања квалитета реалног 

програма учешћем на нивоу вртића као и области рада наведених подручја. 

1. У оквиру подручја стртешког (развојног) планирања и праћења праксе 

предшколске  установе, област рада  
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1.1 Израда докумената установе, учествовала сам 

- изради Годишњег плана рада у делу који се односи на: 

организацију и облике рада 

програм рада стручних сарадника – педагога 

програм рада стручног актива за развојно планирање 

израда акционог плана стручног актива за развојно планирање 

1.2 Праћење, документовање и вредновање праксе установе 

- учествовала сам у реализацији праћења планираних активности на нивоу установе 

1.3 Планирање и праћење властитог рада 
- планирала сам  месечне и недељне планове педагога 

- перманентно сам водила личну документацију (роковник, бележнице, дневник рада 

стручног сарадника), такође сам водила документацију како о личном тако и о 

стручном усавршавању васпитача и медицинских сестара, стручних сарадника и 

сарадника 

- пратила сам и проучавала стручну литературу као и информације од значаја за 

васпитање и образовање на интернету 

- Присуствовала сам на обукама  

 ''Концепција основа програма Године узлета''  22. и 23.01.2022. године 

 ''Развијање реалног програма''                            29. и 30.01.2022. године 

 ''Године узлета – Документовање''                     10.до16.03.2022. године онлајн 

 ''Стручни сарадници као носиоци промене''     30. и 31.03.2022. године 

 ''Пасош за учење'' презентација платформе      19.05.2022. године  онлајн  

2. У оквиру подручја развијање заједнице предшколске установе, област рада 

2.1. Развијање заједнице учења кроз сарадњу колектива 

- учествовала сам у раду васпитно образовног већа, стручних актива васпитача и 

медицинских сестара, у раду Стручног актива за развојно планирање, Педагошког 

колегијума,  Тима за заштиту од дискриминације, злостављања и занемаривања, Тима 

за инклузивно образовање, Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе.... 

учествовала сам у изради Полугодишњег и о раду стручног актива за развојно 

планирање и извештаја о реализацији акционог плана стручног актива за развојно 

планирање 

- сарађивала сам са директором – редовна размена информација 

- сарађивала сам у оквиру тима за инклузивно образовање на координацији активности 

у пружању додатне подршке деци 

- присуствовала сам на састанцима тима вртића језгро ''Петар Пан'' 

- присуствовала сам на састанцима са ментором тима вртића језгро ''Петар Пан'' 

2.2 Сарадња са породицом 

- размењивала сам информације са породицом значајних за укључивање детета у вртић 

- пружала сам стручну подршку породици у за њу осетљивим периодима и према 

специфичним потребама деце 

2.3 Сарадња са локалном заједницом  

- сарађивала сам установама и организацијама на локалном нивоу које се баве образова-

њем, здравственом и социјалном заштитом деце 

3. У оквиру подручја развијања квалитета реалног програма учешћем на нивоу 

вртића, област рада  

3.1. Подршка васпитачима у развијању реалног програма 
- пружала сам помоћ васпитачима у планирању и документовању васпитно-обра-              

зовног рада у васпитној групи у складу са развојним нивоом групе 

3.2. Подршка учењу и развоју деце 
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- пружала сам подршку васпитачима у праћењу и документовању дечјег развоја, давала 

сам предлоге 

- учествовала сам у примени мера индивидуализације 

Осим послова који су реализовани у оквиру подручја рада и њихових области обављала 

сам и друге послове: 

- обављала сам свакодневне индивидуалне разговоре са родитељима приликом уписа 

деце у вртић 

- раду комисије за проверу савладаности програма  увођења у посао васпитача 

приправника 

- сарађивала сам са стручним институцијама и Министарством просвете, науке и 

технолошког развоја (попуњавала упитнике, учествовала у изради Извештаја 

предшколске установе о реализацији васпитно-образовног рада у условима пандемије 

вируса COVID -19) 

- учествовала сам у попуњавању статистичких извештаја 

- уносила сам податке у ЈИСП (јединствени информациони систем просвете) 

- штампала сам и издавала родитељима ЈОБ 

- пружала сам помоћ васпитачима приликом попуњавања уверења о похађању 

припремног  предшколског програма 

- издавала сам родитељима уверења о похађању припремног предшколског програма 

- учествовала сам у организовању обуке  ''Концепција основа програма Године узлета'' 

22. и 23.01.2022. године и ''Развијање реалног програма'' 29. и 30.01.2022.године 

- пружала сам помоћ васпитачима, медицинским сестрама и приправницима у вођењу 

педагошке документације 

- учествовала у раду мини тимова и изради и ревизизији  педагошких профила 

- пружала сам помоћ при уписивању података у матичну књигу,у  вођењу  записника  

стручних  органа и тимова, попуњавању статистичких извештаја... 

- сарађивала сам са личним пратиоцем детета у остваривању додатне подршке детету 

- распоређивала сам студенте у васпитне групе – педагошка пракса 

-присуствовала сам на онлајн састанцима у вези организације обука за Основе програма 

предшколског васпитања и образовања Године узлета 

- дистрибуирала сам приручнике по вртићима (Године узлета) 

- учествовала сам у раду Комисије за пријављивање деце за радну 2022/23. годину 

- учествовала сам у формирању васпитних група и изради Предлога мреже објеката, 

васпитних група, броја деце и васпитног особља потребног за непосредан рад са децом, 

за радну 2022/23. годину 

- вршила сам обраду електронских пријава за радну 2022/23. годину 

- учествовала сам у раду Комисије за упис деце за упис деце за радну 2022/23. годину 

- присуствовала сам завршним приредбама деце припремног предшколског програма 

по вртићима као и на заједничкој завршној приредби деце припремног предшколског 

програма која је одржана на градском стадиону 

- присуствовала сам на спортским играма старијих група обданишта које су одржане у 

спортској хали Вук Караџић 

                                                                                                        Драгана Нешић, педагог 

                                                                                                             

5.2. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА 
 

На основу Новог правилника о стандардима компетенција за професију стручног 

сарадника у предшколској установи и његовог професионалног развоја ("С.гласник РС  

бр.3/ 21.) и новог Правилника о програму свих облика рада стручног сарадника у 

предшколској установи  ("С.гласник РС  бр.6/ 21.), Програм рада стручног сарадника 
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реализовао се и на теоријско-вредносним полазиштима о учењу и развоју детета 

укорењеним и потеклим из базичне науке и сродних научних дисциплина , стеченој 

пракси предшколске установе односно вртића и начелима система предшколског 

васпитања и образовања датим у важећим Основама програма предшколског васпитања 

и образовања, Закона о основама система образовања и васпитања  и документима у 

новом концепту„Године узлета”, као и документа Европске комисије о компетенцијама 

практичара у предшколском васпитању и образовању, са циљем  континуираног развоја 

праксе предшколске установе и квалитета васпитно-образовних програма у реалном 

контексту, имајући у виду да је имплементација Новог програма заказана за наредну 

радну годину, програм рада стручног сарадника се у назначеном периоду  реализовао 

композитно, комплементарно и сажимајуће у односу на конкретне захтеве оствариве 

праксе у оба полазишна концепта. 

У складу са стандардима компетенција за професију стручног сарадника у 

предшколској установи рад стручног сарадника реализовао се поштујући принципе  

доступности: (једнако право и доступност свих облика предшколског васпитања и 

образовања, без дискриминације и издвајања), демократичности: (уважавање потреба 

и права деце и породице, укључујући право на уважавање мишљења, активно учешће, 

одлучивање и преузимање одговорности), отворености: (грађење односа са породицом, 

другим деловима у систему образовања, заједницом, локалном самоуправом и широм 

друштвеном заједницом, аутентичности: (целовит приступ детету, уважавање 

развојних специфичности предшколског узраста, различитости и посебности, неговање 

игре као аутентичног начина изражавања и учења предшколског детета, ослањање на 

културне специфичности) и развојности: (развијање различитих облика и програма у 

оквиру предшколске делатности у складу са потребама деце и породице и 

могућностима локалне заједнице, континуирано унапређивање кроз вредновање и 

самовредновање и отворености за педагошке иновације). 

Професионална компетентност стручног сарадника се посматра кроз јединство 

димензија знања (знања „о”), умења (знања „да”) и вредности. Знати, радити и бити су 

димензије које су се у свакодневној професионалној пракси стручног сарадника 

интегрисано реализовале у претходном периоду, кроз следећа подручја кроз 

подразумевана и дефинисана знања, умења и вредности:  

1) стратешко (развојно) планирање и праћење праксе предшколске установе, 

2) сарадњу и заједништво, 

3) развијање рефлексивне праксе предшколске установе, 

4) развијање квалитета реалног програма, 

5) властито професионално деловање и професионални развој. 

Операционализовани годишњи план се реализовао скоро у потпуности, кроз 

дефинисане области рада, без битнијих суштинских и концептуалних одступања од 

планираног, независно од временске динамике.  

1. Подручје стратешког (развојног) планирања и праћења праксе 

предшколске установе ( Временска динамика : Током трајања плана)  

Области рада : Израда докумената установе се реализовала кроз планиране активности 

у већини предвиђених активности , Праћење, документовање и вредновање праксе 

установе реализовала се кроз планиране активности, Планирање и праћење властитог 

рада, реализовала се кроз планиране активности. Ова област рада интензивна је и 

доминантна у оквиру рада стручног сарадника као руководиоца тима за 

самовредновање. 

2. Подручје развијања заједнице предшколске установе (Временска динамика 

: Током трајања плана) 
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Области рада : Развијање заједнице учења кроз сарадњу колектива, реализована кроз 

планиране активности, Сарадња са породицом, реализована кроз планиране 

активности, Сарадња са локалном заједницом, реализована кроз планиране активности 

смањеном динамиком због примене важећих епидемиолошких мера, Јавно 

професионално деловање стручног сарадника, углавном континуирано нереализовано. 

3. Подручје развијања квалитета реалног програма учешћем на нивоу 

вртића ( Временска динамика : Током трајања плана ) 

Области рада : Подршка васпитачима у развијању реалног програма, реализована кроз 

планиране активности, Подршка трансформацији културе вртића, реализована у 

контексту важећег програма, Подршка у учењу и развоју деце, реализована кроз 

планиране активности, Праћење, документовање и вредновање реалног програма, 

реализовано у контексту важећег програма. 

4. Специфични послови стручног сарадника психолога (Временска динамика : 

Током трајања плана) реализовани у складу са наметнутом динамиком и  у 

контексту важећих компетенција. 

Ваља истаћи да се у току радне године установа налазила у години пред примену 

имплементације НО, и с тим у складу реализована је обука и за васпитно особље и за 

стручне сараднике. Након обука нови концепт рада стручног сарадника је расположиво 

сигуран у суштинском концепту и врло реално примењив у пракси, без недоумица у 

зонама могућности примене. 

Може се закључити из програмираног и реализованог плана , да савремени теоријски 

приступи о развоју и променама у образовању указују да промена у образовању није 

једнократни догађај имплементације, него је комплексни, нелинеарни, континуирани 

процес конкретизовања иновативних идеја и приступа у контексту свакодневне 

образовне праксе установе. У овом процесу неопходна је подршка  и стручно вођење 

процеса промене у самој установи а стручни сарадници у предшколској установи су 

компаративна предност система предшколског васпитања и образовања у Србији јер 

управо они кроз своју јединствену и специфичну професију имају водећу улогу у 

сталном процесу развоја и промена праксе установе и трансформацији предшколске 

установе у културу заједнице која учи, кроз допринос  континуираном развоју праксе 

предшколске установе и квалитета васпитно-образовног програма.  
 

                                                           Стручни сарадник: Лела Милићевић, дипл.психолог 

6. ГОДИШЊИ  ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 
 

Током радне 2021/2022. године настављен је рад на унапређивању сарадње са 

породицом и остваривању садржајније улоге родитеља и њиховог партнерског учешћа 

у васпитно-образовном раду.  

Стручни сарадници и сарадници су кроз свој рад на терену уочили да се кроз неговање 

партнерског односа, у већини објеката сарадња са породицом подиже на виши ниво. 

Родитељи су на различите начине учествовали у унапређивању и реализацији васпитно-

образовног процеса. Заједно са мед. сестрама-васпитачима и васпитачима, родитељи 

учествују у свему ономе што се односи на развој, подизање и васпитање детета.  

Сарадња са породицом реализована је на три нивоа:  

 на нивоу установе, 

 на нивоу објекта , 

 на нивоу васпитних група. 
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У зависности од нивоа сарадње реализатори су били директор установе, васпитачи, 

мед.сестре васпитачи, стручни сарадници и сарадници. У односу на постављене 

задатке, посебна пажња посвећена је благовременим и адекватним обевештењима која 

су због епидемиолошке ситуације реализована путем онлајн контакта. Контакти са 

родитељима су се углавном остваривали путем вајбер група. 

На почетку радне године у свим објектима (у двориштима вртића) организовани су 

родитељски састанци на којима су родитељи упознати са адаптацијом и ритмом 

дневних активности. Такође, изабрани су чланови Савета родитеља, договорена 

сарадња, а родитељи новоуписане деце су упознати са радом Установе.  

Родитељи су били упознати са садржајем васпитно-образовног рада, кроз месечне 

планове изложене на табли за родитеље, такође, родитељима се васпитно-образовни 

рад презентовао путем изложби дечјих радова и продуката стваралаштва, фотографија 

на паноима, радних листова и часописа које дете користи, а опет због епидемиолошке 

ситуације исти садржаји су објављивани и на Фб страници и сајту Установе. 

Од марта 2022 године дошло је до попуштања мера па је и комуникација са 

родитењима била много боља. 

Рад на развијању сарадње са породицом резултирао је континуираним учешћем 

родитеља-старатеља у непосредном васпитно-образовном раду као и њиховом 

иницијативом за унапређењем средине за учење, предлозима за унапређење рада и 

хуманитарним акцијама. У појединим вртићима родитељи –старатељи су се као 

волонтери укључивали у реализацију разних акција и манифестација. 
 

Извештај израдила – директор: Гордана Јанојлић 
 

7. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ  СРЕДИНОМ 
 

Установа има добру сарадњу са свим партнерима у локалној заједници. Најзначајнија 

сарадња одвијала се са оснивачем у вези са свим питањима из своје надлежност и може 

се рећи да постоји обострано разумевање и уважавање потреба и могућности. Јавна 

предузећа и друге установе такође су добри партнери када год за то има потребе.  

Установа је најчешће сарађивала са основним школама, домом здравља, полицијском 

станицом, народном библиотеком, црвеним крстом, центром за социјални рад, а због 

новонастале ситуације изазване Вирусом Ковид -19 сарадња се одвијала и са штабом за 

ванредне ситуације,  ватрогасним друштвом, санитарном инспекцијом.  

Када је у питању шира друштвена заједница, сарадња се одвија са свим предшколским 

установама Браничевског и Подунавског региона. Од великог значаја била нам је 

сарадња и стручна помоћ Секретаријата за образовање и дечју заштиту, Министарства 

Просвете науке и технолошког развоја и Министарства за рад и социјалну политику.  

Настављена је добра сарадња и размена искустава са Удружењем медицинских сестара 

предшколских установа Србије, Удружењем васпитача као и Удружењем стручних 

сарадника и сарадника предшколских установа Србије.  

Добра сарадња успостављена је и са Школском управом и Заводом за јавно здравље из 

Пожаревца. 

Одлична сарадња остварена је и са медијима (локална телевизија, радио и штампани 

медији), радило се на промоцији и афирмацији наше установе, а током првог 

полугодишта медији су испратили све активности деце и установе у целини. 
 
 

Извештај израдила – директор: Гордана Јанојлић 
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8. РЕАЛИЗАЦИЈА КУЛТУРНИХ И ЈАВНИХ 

МАНИФЕСТАЦИЈА 
 

„Спортске играрије“     

11.05.2022. године одржано је у фискултурној сали О.Ш. „Вук Караџић“, учествовало је 

180 деце, подељено у 9 екипа из свих вртића. На крају свака екипа је добила медаље за 

учешће. Атмосфера је протекла у такмичарском духу на опште задовољство деце и 

родитеља. 
 

Ликовна колонија „Златна палета“ 

21.05.2022. у дворишту вртића „Петар Пан“, учествовало је 38 деце из свих вртића. 

Деца су уз сликање имала и друге активности: обилазак градског музеја, анимација - 

концерт деце из музичке школе, перформанс Тијане Јозић са децом и на крају отварање 

изложбе и додела захвалница учесницима. 
 

Завршна приредба предшколаца 
Одржана је 31.05.2022. године на градском стадиону. Учешће су узела сва деца 

предшколског узраста Установе. Број учесника 385, приредба је била посећена стадион 

је био пун, процена је да је било преко 3000 родитеља и посетилаца. 
 

                                                                Извештај сачинио председник тима: Славољуб Маринковић 
 

9. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ У САВРШАВАЊУ 
 

9.1.ЕКСТЕРНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
 

У току радне 2021/2022 године стручно усавршавање ван установе,запослени су 

остварили путем семунара,вебинара,конференција ,онлајн обука. 

Реализовани облици стручног усавршавања : 
 

Ред. 

Бр. 

Назив семинара Датум одржавања  Број 

бодова 

Број 

учесника 

 

1. 

„Откривање дигиталног-креативна 

технологија у вртићу“ у 

организацији ЦИП 

29.10.-02.12.2021. г. 32 11 

2. „Научи-победи страх и адекватно 

укажи помоћ када је детету 

потребна“ 

25.12.2021.г. 8 8 

3. Обука за примену основа програма-

Године узлета-за практичаре 

Концепција основа програма-године 

узлета 

Прва група: 

22.-23.01.2022. г. 

Друга група: 

26.-27.02.2022. г. 

Трећа група: 

26.-27.03.2022.г. 

16 80 

4. Обука за примену основа програма-

Године узлета за практичаре 

Развијање реалног програма 

Прва група: 

29.-30.01.2022.г. 

Друга група: 

12.-13.03.2022.г. 

Трећа група: 

09.-10.04.2022.г. 

16 80 
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5. Обука за примену основа програма-

Године узлета-за практичаре 

Документовање 

Прва група: 

10.03.-16.03.2022.г. 

Друга група: 

31.03.-06.04.2022.г. 

Трећа група: 

08.06.-11-06.2022.г. 

8 80 

6. „Значњј и улога медицинских 

сестара у очувању и јачању 

имунитета у предшколском узрасту 

код деце“ 

15.06.2022.г. 10 4 

7. „Један дан у вртићу“ 

Стручна коференција за васпитаче 

02.12.-05.12.2021.г. 4 4 

 

9.2.ИНТЕРНО  СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
 

Интерно стручно усавршавање реализовано је кроз извођење угледнох/огледних 

активности презентовање искустава са семинара, вебинара, стручних скупова, трибина, 

примера добре праксе, рад са приправницима. 

Угледне активности одржане су у вртићима: 

„Наша радост“ на тему: „Светски дан проналазача“(у активност су били укључени сви 

чланови колектива), „Ташмајдан“ на тему:“Где ја стадох ти продужи“(у активност су 

учествовали сви запослени), „Сунце“у Кусатку,васпитач-Верица Петровић, васпитач-

Соња Петровић, „Бубамара“ у Азањи,васпитачи-Марина Пантелејић, Светлана 

Живојиновић и Данка Ивковић., „Бамби“ у Селевцу,васпитач-Мирјана Радосављевић. 

Радионица:“Врати себи моћ“-презентатор васпитач Марија Стојадиновић 

Пример добре праксе-хоризонтална размена:“Доживљај и схватање простора кроз 

искуства деце и одраслих у ВО процесу, презентатори Гордана Радојичић, Невена 

Миљковић и Ивана Павић. 

Пример добре праксе - хоризонтална размена: “Снажни од почетка дајмо им крила“, 

презентатор Милка Новаковић. 

Презантација онлајн едукације о аутизму, презентатор Марија Стојадиновић. 

Презентација вебинара „Језичке игре у говорниом развоју“ и „Нови радно- игровни 

матерјали, презентатори Слађана Михаиловић и Данијела Виторовић. 

Презентација вебинара “Ефикасна комуникација у вртићу“, презентатори Слађана 

Михаиловић и Данијела Виторовић. 

Реализована је интерна обука запослених у циљу унапређења дигиталних компетенција 

у складу са захтевима радног места. Након исказаних потреба запослених за овом 

врстом едукације, организована је обука за коришћење програма Word и Power Point у 

периоду од 19.05-27.05.2022.године. Обуку је похађало 56 полазника током седам 

термина различитог нивоа сложености, а реализатори обуке били су радници наше 

Установе: Невена Миљковић, Тијана Јозић и Весна Ђорђевић Вељовић.. 

Презентација рада са стручне конференције васпитача на тему:“Грађење односа са 

породицом – пројекат осети чари путовања коју су презентовали васпитачи Слађана 

Михаиловић и Данијела Виторовић. Презантација рада са стручне конференције 

васпитача на тему:“Грађење односа са породицом“,презентатор васпитач Снежана 

Ишић. 

У установи се реализује и програм увођења у посао приправника – васпитач Милена 

Богосављевић Атанасковић (ментор:Милка Новаковић) и васпитач Марија Дугић ( 

ментор: Милица Стевановић). 
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У вртићу „Лептирић“ реализован је пројекат „Образовање за одрживи развој на раном 

узрасту „Заиграни“. 

У наредном периоду, потребно је израдити нов Правилник о интерном стручном 

усавршавању који ће бити усклађен са новим Основама програма. 
 

                     Извештај израдила  координатор  Тима за проесионални развој: Сања Радић 

                                  

10. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ 
 

ОПИС И ПРОЦЕНА ОСТВАРЕНОСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА РАДА 

УСТАНОВЕ И ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

ВРЕДНОВАНЕ ОБЛАСТИ 
 

На основу реализованог процеса самовредновања и процене остварености индикатора  

и стандарда квалитета вредноване области Професионална заједница учења , Тим за 

самовредновање је прикупљао, анализирао и обрадио податке: 

Опис и процена СТАНДАРД  3.1. Установа подстиче професионалну комуникацију. 

На основу анализе вишеизворних података, а анализом истраживања,  и добијених 

просечних оцена за питања која су се проценила као релевантна за вредновање 

предвиђених  индикатора у оквиру стандарда као и вредновања самог стандарда може 

се закључити да су сви индикатори у оквиру стандарда процењени са високом 

просечном оценом.  Из тога се, може извести закључак да је стандард у великој мери 

остварен. У великој мери су остварени индикатори: 1 и 3; потребно унапређивати 

индикаторе 2 и 4, односно унапређивати примену дигиталних технологија у раду  ( како 

едукација за унапређење дигиталних компетенција и њихову примену, тако и набавку 

неопходне дигиталне опреме) и унапређење сарадње са локалним окружењем, 

систематски и плански, а пре свега на иницијативу ПУ. За индикатор 5 током овог 

самовредновања у оквиру истраживања нисмо имали довољно директних  показатеља 

јер се нисмо директно бавили самом проценом у оквиру истраживања директним 

питањем , али се из неколико питања индиректно може закључити да је и овај 

индикатор високо процењен. 

Анализом других извора података, осим истраживања, процењени стандард је такође 

високо оцењен, као и њиме обухваћени индикатори. Појединачни планови стручних 

тела и  актива  садрже потребну и јасну структуру у којима су јасно назначени носиоци, 

њихове улоге и одговорности . Запослени су мишљења да су стручни органи и тимови 

формирани су у складу са компетенцијама запослених и да су високо функционални. 

На основу анализе вишеизворних података, и добијене просечне оцене индикатора  

стандарда може се закључити да су запослени упућени у рад тимова и високо вреднују 

рад истих. Опажа се , увидом у записнике, да је мањи број запослених активно 

ангажован у раду више тимова и да је један део васпитног особља недовољно 

ангажован у раду истих. Ваљало би изналазити начине за мобилисање пасивнијих и 

мање ангажованијих чланова у партиципацији рада тимова, равноправније учешће и 

дистрибуција реализације активности међу свим запосленима. Опажа се да у плановима 

тимовима нису довољно јасно прецизирана задужења чланова тима већ се она разрађују 

„у ходу“. Увидом у документа, закључује се да је стандард одн обухваћени индикатори, 

уврштени и видљиви. У ПУ постоји јасна организациона структура са дефинисаним 

процедурама и носиоцима одговорности као и дефинисане писане процедуре и законом 

предвиђени делови у  правним  актима који дефинишу индикаторе. На нивоу Установе 

били су формирани стручни органи и тимови према одлуци директора Установе и у 

складу са законом. У Установи је развијен систем информисања који обухвата размену 

информација путем писаних обавештења, састанака, колегијума. Установа поседује сајт 
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Установе на којем се редовно ажурирају информације о свим важним питањима из 

живота и рада Установе, као и своју фб страницу.  У установи је развијена проточна 

мрежа комуникације.  Информисање се одвија у директној комуникацији директора и 

руководилаца објеката. Колегијум установе се одржава најмање 2 пута месечно, 

динамиком предвижђеном годишњим планом рада.  Руководиоци преносе запосленима 

информације са колегијума на састанцима запослених након одржаног колегијума. 

Руководиоци објеката након сваког одржаног састанка организују састанак са 

запосленима . Чланови тимова такође на нивоу објекта одржавају састанке након 

састанка матичног тима. Сви руководиоци имају добро проточну комуникацију са 

директором, формирану е-групу са директором, другим руководиоцима и стручним 

сарадницима, као и формирану е-групу са свим запосленима. Руководиоци објеката 

редовно и уредно воде карнете запослених и организују рад објекта у свим сегментима. 

Задаци који се постављају руководиоцима најчешће се односе на безбедност, 

организацију рада, унапређење квалитета васпитно – образовног рада, стручно 

усавршавање, документовање рада и промоцију рада Установе. Задаци које 

руководиоци у складу са својим надлежностима постављају својим запосленима су 

јасни, применљиви и оствариви. Приликом расподеле задужења руководиоци воде 

рачуна да су задужења равномерно распоређена и у складу са компетенцијама. 

Најчешћи проблеми у организацији рада односе се на број деце у васпитним групама и 

потребе за већим бројем васпитно-образовног кадра као и помоћно-техничким 

особљем. О раду вртића постоји евиденција о  тзв. „дневник вртића“у који се бележе 

одржани састанци на нивоу објеката, и значајни догађаји. У објектима постоје огласне 

табле за запослене које се редовно ажурирају . 

У установи се информисање свих учесника о различитим аспектима живота и рада 

установе врши путем васпитно-образовног већа, стручних актива васпитача и 

медицинских сестара-васпитача, педагошког колегијума и тимова, док су у мањој мери 

присутни радни састанци запослених са конкретном, актуелном темом, што је 

предложена мера за наредне планове. Они се реализују на нивоу објеката, што је 

пример добре праксе професионалне заједнице учења. Размена информација се врши и 

путем садржаја на вибер групама запослених на нивоу објеката и установе, и вибер 

групама са родитељима, као и путем сајта установе. Садржаје постављене на сајту 

установе је потребно ускладити са новим основама програма и  редовније ажурирати  

по стандардизованијим  принципима. Запослени примењују дигиталне технологије за 

размену информација са релевантним учесницима путем вибер група, е-маилова, 

одређених е-плаформи (зоом), али је потребно даље стручно усавршавање свих 

запослених у овој, сада све актуелнијој врсти комуникације.  Сарадња са различитим 

установама (културним, образовним, спортским…) у циљу остваривања програма се 

планира током радне године, али се реализује у мањем обиму обзиром на актуелну 

епидемиолошку ситуацију, ваљало би је систематизовати и прецизније документовати.   

Годишњим планом, као и плановима во група предвиђена је сарадња са различитим 

установама локалне заједнице и основном школом у циљу остваривања програма. На 

основу евиденције у књигама васпитно-образовног рада и књигама неге и васпитно-

образовног рада, као и књигама стручних сарадника и руководећег кадра постоји 

евиденција о редукованим облицима горе поменуте сарадње условљене актуелном 

епидемиолошком ситуацијом. Новопридошлом особљу пружа се подршка у раду и 

прилагођавању на нову средину путем састанака Тима ментора и проправника, као и 

саветодавном радом стручних сарадника са приправницима у процесу увођења у посао. 

Непосредним контактом са новопридошлим запосленима евидентно се закључује 

њихово задовољство  и интегрисаност у функционисању.  
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Општи закључак за стандард : на основу вишеизворних података се може извести 

закључак да је стандард у великој мери остварен. У великој мери су остварени 

стандардом сви обухваћени индикатори.  

Опис и процена СТАНДАРД  3.2. У установи се негује клима поверења и 

заједништва.. 

На основу анализе вишеизворних података, и добијених просечних оцена за питања 

која су се проценила као релевантна за вредновање предвиђених  индикатора у оквиру 

стандарда као и вредновања самог стандарда може се закључити да је стандард 

остварен у постојећем контексту. У контексту НО програма, дефинисање стандарда 

намеће потребу за креирањем мера у односу на захтеве предстојеће праксе. Сви 

индикатори су процењени високим оценама и од стране родитеља и од стране 

запослених. 

И ако је овај стандард у важећем контекту процењен као остварен, потребно га је 

усавршавати, посебно део који се односи на јачање континуираног заједничког рада 

васпитача и стручних сарадника на унапређивању васпитно-образовног процеса и 

уважавању перспектива свих учесника, посебно родитеља и представника локалне 

заједнице. Добар пример васпитне праксе, а то је размена искустава на нивоу радних 

јединица, који је у зачетку, треба даље наставити и неговати принципом хоризонталне 

размене. Стална сарадња и размена искустава запослених путем радних састанака на 

нивоу објеката и установе са конкретном, актуелном темом је присутна. Размена 

информација се врши и путем садржаја на вибер групама запослених на нивоу објеката 

и  група, али је потребно да садржај у већој мери буде повезан са во процесом, тј. 

животом и радом установе. На састанцима стручних органа (ВО већа, стручних актива, 

педагошког колегијума) и тимова установе, као и учешћем у истраживањима 

запосленима је пружена прилика да изнесу своје предлоге, идеје и учествују у изради 

Годишњег плана рада установе, као и Развојног плана установе као важног стратешког 

документа. Представницима родитеља и локалне заједнице је такође дата ова прилика 

путем састанака Савета родитеља, Управног одбора и учешћем у тимовима установе и 

истраживањима. Деца се такође укључују у истраживање, како би дали своје мишљење 

о томе шта је у установи добро, шта им се не допада, а шта би променили.  

Запосленима, деци, родитељима и представницима локалне заједнице је пружена 

прилика да учествују у развијању и остваривању визије развоја установе  

Опис и процена СТАНДАРД  3.3. У установи се развија култура самовредновања. 

На основу анализе вишеизворних података, и добијених просечних оцена за питања 

која су се проценила као релевантна за вредновање предвиђених  индикатора у оквиру 

стандарда као и вредновања самог стандарда може се закључити да је стандард 

остварен, али је ово стандард на коме треба радити континуирано на унапређењу и 

имплементацији, јер је свакодневни захтев и потреба сваког појединца у 

континуираном процесу саморефлексије као основног темеља свеколиког развоја. 

Концепт конформизма видљив је у ставовима и запослених и родитеља, као природни и 

очекивани механизам у односу на стварност, с тога је промена у ствари  промена у нама 

самима. Стварно преиспитивање сопствене праксе и мењање исте у складу са 

свакодневним захтевима праксе али и новим основама  програма је категорички 

императив не само самовредновања и нових основа него професионалног и личног 

развоја. 

Самовредновање је кључни део процеса који може да помогне практичарима да, 

полазећи од разумевања актуелне праксе, доносе одлуке којима ће мењати околности и 

развијати праксу предшколског васпитања и образовања у свим сегментима. 
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Самовредновање укључује и захтева критички приступ према пракси и отвореност за 

преиспитивање и промену. То је оно што је заједничко сваком значајном 

самовредновању. 

Закључило би се да развојност установе треба градити на развојности сваког појединца, 

јер је значајна одлика доброг вртића да у њему постоји спремност да се развија/мења 

кроз процес самоевалуације и самовредновања и да се ангажује на обезбеђивању 

околности за самоевалуацију и развој. 

Опис и процена СТАНДАРД 3.4. Установа је место континуираних промена, учења и 

развоја. 

На основу анализе вишеизворних података, и добијених просечних оцена за питања 

која су се проценила као релевантна за вредновање предвиђених  индикатора у оквиру 

стандарда као и вредновања самог стандарда може се закључити да је стандард 

делимично остварен, у зависности од процењене остварености самих индикатора у 

оквиру истог. Потребно је преиспитати како интензивирати заједничко истраживање 

васпитне праксе тимова васпитача у оквиру објекта, стручних тела, актива, тимова  и 

стручних сарадника и наћи најбољи начин сарадње, узимајући у обзир велики број 

објеката и њихову разуђеност, као и врло евидентне специфичности у професионалним 

заједницама учења у оквиру самих објеката. Планирање стручног усавршавања у 

установи није композитна са стварним  потребама кадра и савремених токова 

образовног система, јер се планови стручног усавршавања парцијално реализују и у 

односу на реалне могућности а не изворне потребе. Генерално,  понекад је тешко 

уклопити индивидуалне потребе сваког васпитача у заједнички систем стручног 

усавршавања.  Велики број запослених је у претходном периоду реализовао стручно 

усавршавање у оквиру дигиталних платформи  по личним потребама што је знатно 

допринело унапређењу личних професионалних компетенција. Остаје задатак, 

подизање функционалности хоризонталне размене након личлних обука. Велик део 

запослених у претходном периоду прошао је обуку за НО програма, што се прецизније 

може видети у извештају Тима за професионални развој и стручно усавршавање. 

На основу анализе вишеизворних података, и добијених просечних оцена  може се 

закључити да је систем функционисања у установи повезан и проточан у мрежи 

заједничког деловања, и вертикално и хоризонтално, јасан и усалашен са општим 

принципима поделе улога и одговорности. Носиоци су активни чиниоци у реализацији 

и перманентно у евалуацији, па је систем праћења и ревидирања континуиран и 

флексибилан. На основу анализе вишеизворних података, може се закључити да сви 

релевантни актери учествују у сачињавању докумената а самим тиме и креирању 

програма ( Савет родитеља, УО, чланови локалне самоуправе и савета су чланови 

стручних тела). Документи се разматрају на ВОВ-у, Педагошком колегијуму, 

Колегијуму установе, испуњавајући прописану форму, али се у њима не рефлектује 

документовано критичко преиспитивање и вредновање праксе, пре свега у функцији 

развоја кроз истраживања. 

У установи су се реализовали тематски састанци хоризонталне размене у циљу 

унапређивања стручних компетенција запослених. Запослени су учествовали у 

самовредновању дефинисане области квалитета рада установе. На основу резултата 

истраживања, израђен је акциони план унапређивања вредноване области квалитета.  

Опис и процена СТАНДАРД  3.5. Установа заступа професионално јавно деловање и 

активизам у заједници. 

На основу анализе вишеизворних података, и добијених просечних оцена за питања 

која су се проценила као релевантна за вредновање предвиђених  индикатора у оквиру 

стандарда као и вредновања самог стандарда може се закључити да у Предшколској 

установи „Чика Јова Змај“  егзистира професионално јавно деловање и активизам у 
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заједници у функцији њеног развоја. Установа негује добар сараднички однос са 

породицом и локалном заједницом . На основу претходног извештаја тима за 

самовредновање, за област подршка деци и породици, на основу  описа  и процене 

стандарда: 2.3. Установа сарађује са породицом и локалном заједницом и стандардом 

обухваћених индикатора : (2.3.1. Програм сарадње са породицом развија се на основу 

испитивања потреба, могућности и интересовања породице. 2.3.2. У установи се 

примењују различити начини укључивања породице. ,2.3.3. У установи се пружа 

подршка остваривању васпитне улоге породице у складу са њеним потребама 

(саветовалишта, отворена врата, тематски састанци…).2.3.4. Установа у сарадњи са 

локалном заједницом организује активности којима доприноси повећању обухвата деце 

и доступности програма), као и анализом докумената и педагошке документације, као и 

увидом у дигиталне платформе може се закључити да се стандард континуирано 

развија. 

Све индикатори се препознају у нашој васпитној пракси, и високо су вредновани. 

У Установи су се реализовали  веома добри примери сарадње и учења деце у локалној 

заједници, али сами примери добре праксе, генерално, у сарадњи са другим установама, 

релевантним институцијама, организацијама и удружењима,  нису равномерно 

заступљен у свим вртићима , парцијално су документовани, и ретко су презентовани по 

принципима хоризонталне размене . Сарадња са школама постоји, програмски је 

дефинисана, практично интензивно реализована,  али често зависи од „добре воље“ 

појединаца и манифестационог је карактера. Недостаје протоколарни заједнички 

документ израђен тимски у коме су повезане ове две институције са циљем 

остваривања континуитета дечјих искустава, са задатком постепеног преласка из 

предшколске установе у школу, у циљу подршке дечјем доживљају припадности новом 

окружењу а у складу са транзитивним процедурама и протоколима.  

Програм сарадње са породицом  и локалном заједницом, у новонасталој ситуацији 

планиран је са измењеном структуром и динамиком у односу на претходне радне 

године  а у складу са важећим општим правним актима и Планом примене мера за 

спречавање појаве и ширења епидемије заразних болести ПУ„Чика Јова Змај“ . 

Програми у области сарадње са породицом у важећој пракси усмерени су пре свега на 

јачање родитељске компетенције и имају социо-едукативни карактер, а садржај и 

велики део сарадње је информационог карактера, под доминацијом информација које 

васпитно особље о боравку детета и самом детету преноси родитељу, али и у складу са 

актуелностима.  Промовисање вртића је континуирано и остварује се у овој форми 

доминантно, и на тај начин се реализује видљивост у заједници. Мање су биле 

заступљене активности директне промоције у заједници, посебно у првој ½ радне 

године. 

Имајући у виду измењене околности, редуковани редовни канали информисања и 

комуникације  компензовани су појачавањем постојећих канала комуникације и 

развојем и функционисањем нових, у оквиру постојећих или новоформираних е- 

формата (Viber , whatsapp групе, ФБ групе, новоформиране ФБ групе, ФБ 

профили,страница и сајт ПУ) ) у циљу несметане реализације програма и  остваривања  

програмских циљева. 

У складу са свим релевантним новонасталим захтевима, ПУ „Чика Јова Змај“ је 

реализовала сарадњу у складу са моделом добре праксе, са нешто измењеним 

приоритетима у сарадњи. Пре свега, интензивније је реализована сарадња са локалном 

самоуправом  и сарадња са Заводом за јавно здравље, сарадња са дечјим диспанзером и 

епидемиолошком службом и она је представљала примат у свакодневној сарадњи.  

Сви постојећи облици сарадње су планирани, измењеном динамиком и формом, и 

одвијају се уз примену мера ( сарадња са месним заједницама, сарадња са основним 
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школама, сарадњу са стручним институцијама, сарадња са предшколским установама у 

Србији,сарадња са стручним Удружењима..). 

Установа је у претходном периоду кроз разнолике дигиталне платформе реализовала и 

развијала сарадњу са циљем заступања професионалног јавног деловања . У сарадњи  

са локалном заједницом, реализовале су се активности на повећању њене видљивости у 

заједници. 

У установи се реализују састанци Тима за културну и јавну делатност у циљу 

професионалног јавног деловања и активизма у заједници. Програмом и планом овог 

Тима  обухваћен је овај стандард и њиме операционализовани индикатори. Тим 

организује манифестације и  обележавање значајних датума и догађаја, и целокупну 

реализацију  учешћа у активностима професионалног јавног деловања планираних у 

оквиру установе и у активностима у заједници  ( дечија недеља, дан установе, завршне 

манифестације са предшколцима, разна такмичења, обележавање значајних датума...). 

Ове радне године поменуте активности реализоване су у измењеним околностима, тј. у 

складу са епидемиолошком ситуацијом  посебно у првој ½ радне године у дигиталним 

формама. 

Вредновани индикатор 3.1.3. Учешће у стручним органима и телима заснива се на 

принципима тимског рада, сведочи о значајности и високој функционалности овог 

тима.  

У другој половини радне године рад Тима одвијао се несметаније и традиционалније и 

тиме је и овај стандард одн индикатор реализованији у подразумеваном контексту и 

концепту, и високо је вреднован и од стране родитеља и од стране запослених. 

У установи постоји Тим за информационокомуникационе технологије са задатком 

прикупљања садржаја у циљу боље презентације наше установе (везано за обележавање 

важних датума, стручног усавршавања у установи и свих интересантних дешавања у 

установи и ван ње, везане за делатност предшколског васпитања и образовања), путем 

сајта установе.  

Директор редовно учествује у раду локалних медија и промовише и информише јавност 

о активностима ПУ и континуирано доставља медијима неопходне информације о 

актуелним дешавањима у установи  ( значајни догађаји, упис деце, организација рада у 

условима пандемије вируса COVID 19, планиране и реализоване активности..).   
 

ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ  КВАЛИТЕТА 

вредноване области Професионална заједница учења 
 

На основу сачињеног описа и процене вредноване области, њоме обухваћених 

стандарда и индикатора сачињен је  предлог мера. Будуће планиране активности биће 

усклађене са предлогом мера у оквиру сваког од стандарда и биће саставни део 

годишњег акционог плана за наредну радну 2022/2023. годину.  

СТАНДАРД 3.1. Установа подстиче професионалну комуникацију 

Предлог мера за унапређивање стандарда:  

Применити принципе хоризонталног учења из перспективе професионалне заједнице 

учења умрежавањем/ Сачинити план умрежавања. 

Информисање унапредити у свим сегментима, у хоризонталној и вертикалној размени. 

Реализовати радне састанке на нивоу вртића једном недељно. 

Реализовати радне састанке између вртића једном месечно/ принцип хоризонталне 

размене, или у оквиру САВа и САМСа. 

Организовати активности са родитељима пре свега са циљем упознавања и примене 

НО. Садржаје на е платформама усагласити са НО програма . 

Успостављен је рефлексивни дијалог чланова на свим нивоима организовања, и постоји 

заједница идеја и акција. 
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У плановима тимова јасно прецизирати задужења чланова тима. Вођство и улоге се 

мењају међу члановима. 

Сви чланови имају прилику да критичку промишљају и исказују своје мишљење . 

Сви чланови имају прилику на подједнако право на продукте и исходе заједничког 

рада.  

Континуирано стручно усавршавање запослених у области дигиталне технологије . 

СТАНДАРД  3.2. У установи се негује клима поверења и заједништва. 

Предлог мера за унапређивање стандарда:  

Мобилисати активније учешће свих релевантних актера у процесу планирања и 

реализације програмских циљева ( од представника локалне самоуправе и родитеља у 

органима установе, до активног учешћа родитеља у процесу планирања и реализације 

програма на нивоу васпитне групе). 

Сачинити Нов правилник о понашању у ПУ „Чика Јова Змај“ усклађен са НО програма, 

са јасно дефинисаним правима и обавезама. 

Постојеће огласне табле ажурирати у складу са НО програма и сачинити нове 

информационе паное. 

Стручни сарадници обављају саветодавни рад са васпитачима и пружају подршку 

васпитачима у раду са децом и родитељима, док у мањој мери присуствују 

активностима у во групи/ Повећати учешће стручних сарадника у непосредном во 

процесу. 

Редовно одржавати радне састанке на нивоу објеката и установе у циљу развијања 

професионалне заједнице учења.  

Развијати интегрисани приступ кроз тематско и пројектно планирање на ниво вртића 

Успостављати  рефлексивни дијалог чланова на свим нивоима организовања 

Формирање и живо постојање заједница идеја и акција. 

Реализовати радне састанке са актуелним темама током године (недељно/месечно на 

нивоу установе у формама зависно од  наметнутог актуелног садржаја хоризонталне 

размене). 

СТАНДАРД  3.3. У установи се развија култура самовредновања 

Предлог мера за унапређивање стандарда:  

Континуирано унапређивање  процеса самовредновања. 

Упознавање запослених са професионалним компетенцијама у контексту примене у 

пракси. 

Умрежавање стручних сарадника са Тимовима врића у подршци критичког 

преиспитивања и вредновања праксе. 

Унапређивање праћења и вредновања у функцији развијања праксе. 

Документовање процеса саморефлексије.  

Коришћење истраживања са циљем критичког сагледавања праксе и мењању исте. 

СТАНДАРД 3.4. Установа је место континуираних промена, учења и развоја. 

Предлог мера за унапређивање стандарда:  

Садржаји докумената установе засновани су на спроведеним истраживања и добијеним 

резултатима/ видљива је доказивост заснованости планирања и израде докумената. 

Садржаји докумената установе засновани су на критичком преиспитивању и 

вредновању праксе вртића/ видљива је доказивост заснованости планирања и израде 

докумената на саморефлексији праксе.  

Свеобухватна саморефлексија је документована на свим нивоима и видљиво је 

критичко преиспитивање и вредновање праксе, пре свега у функцији развоја кроз 

истраживања/ 

видљива је доказивост заснованости планирања и израде докумената. 
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Планирање и реализација стручног усавршавања остварује се у мањој мери на основу  

реалног контекста, већ у контексту савремених токова образовног система, и на основу 

анализе стварних потреба запослених.  

Развијати форме заједничког учења са колегама путем хоризонталне размене. 

СТАНДАРД  3.5. Установа заступа професионално јавно деловање и активизам у 

заједници 

Предлог мера за унапређивање стандарда:  

Установа иницира активности у локалној заједници у циљу заступања и промовисања 

права детета/деце 

Установа континуирано реализује промоције вртића у складу са принципима професије 

са циљем њене веће видљивости  

Мобилисати активније учешће свих релевантних актера у процесу планирања и 

реализације програмских циљева у локалној заједници на свим нивоима   

Начин праћења остваривања:  
Увид у релевантну документацију Установе (годишњи План рада установе, годишњи 

извештај о раду Установе, годишњи план рада директора, годишњи извештај о раду 

директора, Годишњи извештај тима за самовредновање и сви извештаји, записници са 

састанака стручних органа, педагошка документација васпитне групе, дневник вртића ). 

Носиоци активности 

Директор, руководиоци објеката, Тим за унапређење квалитета и развој установе 
 

ОПШТИ ЗАКЉУЧАК  

На основу анализе вишеизворних података,  Тим за самовредновање је прикупљао и 

квантитативном и  квалитативном анализом  података кроз свеобухватну анализу и 

дискусију у контексту изабране области за самовредновање квалитета за текућу радну 

годину,  извршио процену квалитета предмета вредновања области Професионална 

заједница учења,  и закључио да су сви стандарди, одн стандардима обухваћени 

индикатори изабране области остварени у великој мери,  али и да је потребно 

континуирано мењање, учење и развијање заједнице учења, у контексту нових основа 

програма у складу са којима је и сачињен предлог мера за поједине аспекте и сегменте 

идикатора, одн стандарда који су у вредностима исказали одступања од разумеваног 

нивоа очекиваног и тежећег ,или у односу на  пројектоване пожељне вредности у 

контексту важећих стандарда а кроз призму надолазећих промена и прелиминарно 

разумеваног концепта  нових основа програма из досадашње упознате теоријске 

поставке. 

Сачињени предлог мера представља глобални пресек зона у којима ће Тим за 

самовредновање планирати поједине активности за побољшање квалитета рада 

вредноване области,  у циљу унапређивања појединих сегмената, и које ће бити 

предмет годишњег акционог плана рада Тима за самовредновање за радну 2022/2023. 

годину.   

Може се закључити, да је Установа, у претходној радној години,на јединствен, 

аутентичан начин, приступила изазовима и са одговорним односом свих актера у 

уважавању најбољег интереса деце и заштити њихове добробити у професионалној 

заједници учења, организујући непосредни васпитно-образовни рад на начин који 

осигурава пре свега,  безбедност и здравље деце, родитеља и запослених, у складу са 

препорукама надлежних органа и институција пре свега, што је у неким аспектима 

негативно утицало на професионалну заједницу учења и не само грађења  већ и 

отежавало и онемогућавало одржавање и унапређење заједнице односа свих 

релевантних учесника у професионалној заједници учења. Такође, с друге стране, 

епидемиолошка ситуација је позитивно утицала на развој и подршку професионалној 
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заједници учења, из неких других аспеката и ојачавала однос између релевантних 

актера у професионалној заједници учења. 

Професионална заједница учења, као целокупни и свеобухватни концепт заснован на 

односима, развојно је најзахтевнији задатак у будућем периоду не само глобално 

наметнут као приоритет у развоју саме Предшколске Установе, већ и најзахтевнији 

задатак у будућем периоду за сваког појединца у професионалној заједници, васпитача, 

сваког запосленог, родитеља, носиоца активности и представника сваке од јединице 

локалне самоуправе.  

Ваља нагласити да је васпитач, више него икада, у концепту нових основа програма 

стављен на пиједестал као главни носилац промена, као креатор, истраживач, уметник 

и маг, с једне стране, и с друге, дигитални подхрањивач непрегледне базе података , 

кроз врло захтевне процесе грађења односа пре свега са собом, кроз само рефлексију, 

затим са децом, родитељима и свим релевантним учесницима, чиме је захтевност посла 

непрегледна у односу на животност у стварној професионалној заједници учења, с тога 

је, више него икада, појединцу потребна подршка свих актера у свим аспектима , пре 

свега  

прихватање, разумевање и флексибилно имплементирање не само нових поставки 

програма већ и отвореност у грађењу и разумевању односа. 

Може се закључити, да је у  току радне 2021. / 2022 године, Тим за самовредновање 

реализовао не само планиране активности, већ је и  у периоду имплементације  

концепта нових основа програма приступио храбро примени у свом раду и сачинио 

документ у складу са надолазећим променама, и тиме доказао да је саморефлектовани 

појединац кључ и носилац сваке промене, а тим за самовредновање неприкосновени 

камен темељац сваке ваљане заснованости унапређења и развоја предшколских 

установа, у било ком концепту и времену. 
 

                                                    Руководилац Тима за самовредновање: Стручни сарадник 

                                                                                 Лела Милићевић, дипл.психолог 

 

11.OСТАЛИ ИЗВЕШТАЈИ 
 

11.1. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ПРЕВЕНТИВНО 

ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ  
 

Превентивну здравствену заштиту у периоду од 01.09.2021 до 31.08.2022 год. у 

градским вртићима обављале су 6 превентивне сестре а у вртићима у Азањи, Кусадку и 

Селевцу обављале су мед. сестре из тих вртића и учествовале су у спровођењу мера за 

заштиту од вируса covid -19. 

У другом полугодишту дошло је до измене у распореду превентивних сестара, па је 

мед. сестра С. Ј. због потребе посла распоређена  на ред у јасленој групи а мед. сестра 

В. С. као превентивна мед. сестра вршила је обилазак сеоских вртића и обављала 

превентивни рад у вртићу “Лептирић”  због одсуства и дужег боловања превентивне 

мед. сестре која је била распоређена у том вртићу. 

Због неповољне епидемиолошке ситуације са вирусом covid-19 у првом полугодишту 

приоритет у раду превентивне службе је био праћење и спровођење мера као и 

здравственог стања деце и запослених у установи. 

На почетку радне 2021/2022 год. сви вртићи и остали објекти су генерално сређени, 

дезинфиковани и адекватно припремљени за почетак нове радне године. 

Редовна дезинсекција и дератизација у свим градским и сеоским вртићима као и у 

централној кухињи, пекари, и магацинском простору обављена је 03 и 04.09.2021 год. 

од стране Екозаштите из Београда. Ванредна дезинсекција и дертизација урађена је 
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13.11.2021 год. у вртићу “Ташмајдан”, због пријаве од стране превентивне сестре да су 

примећени инсекти (летећи мрави) у појединим просторијама вртића. Такође 04 и 

05.03.2022 год.урађена је ванредна дезинсекција и дератизација у вртићима у Голобоку, 

Баничини, Селевцу, Азањи и Кусадку због пријаве да је примећен већи број 

инсеката.11.06.2022 год. поновљена ванредна дезинсекција и дератизација у вртићу у 

Селевцу, пекари, вртићу “Наша радост”, Ташмајдан” и “Петар Пан”. 

Агенцијa Клин – Тим је извршила дезинфекцију професионалним парочистачима у 

свим градским и сеоским вртићима, као и у просторијама малих школа у периоду од 

13.09.21 до 28.09.2021 год. 

Завршно сређивање реновиране централне кухиње обављено је 07.10.2021 год. и 

инсталирање нове машине за прање и сушење веша у вешерају. 

У свим вртићима и објектима редовно је прослеђиван санитетски материјал како на 

почетку године тако и у току радне године по потреби. 

Средста за заштиту и детинфекцију су обезбеђивана и дистрибуирана у довољним 

количинама. 

За дезинфекцију просторија, посуђа, играчкица и за допуну дезобаријера коришћена су 

средства на бази хлора (хлорни гранулат). 

Редовно су дистрибуиране рукавице, каљаче за једнократну употребу. 

Превентивне сестре су водиле евиденцију о потрошњи срестава за одржавање хигијене 

у вртићима. 

13.10.2021 год. достављеnа је препорука од Института „Др. Милан Јовановић Батут“ по 

којој се деци која су присуствовала у групи два дана и на дан појаве инфекције covid -

19 одређује кућни карантин у трајању од 14 дана. 

11.01.2022 год. достављена је измена препорука од Института „Др. Милан Јовановић 

Батут“ по којој мера кућног карантина за децу из групе у којој је пријављена инфекција 

covid-19 се у периоду од 10 дана. Уз могућност да се скрати на 7 дана уз негативан тест. 

20.01.2022 год. доставњена је измена критеријуму за завршетак изолације где се 

препоручује да изолација траје 7 дана за оболеле а 5 дана за контакте. 

01.04.2022 год.доставњена је измена препорука по којо могу да се организују групне 

активности које укључују децу из различитих васпитних група, могу се организовати 

изложбе, приредбе и друге заједничке активности, излети исл. 

14.03.2022 год достављено је обавештење да је ношење маски обавезно само у 

здравственим установама, изолација оболеле деце траје 7 дана. 

Редовно су прослеђивана сва упутсва о спровођењу мера су стизала од стране Завода за 

јавно здравље Пожаревац и Института за јавно здравње “Батут“, која су у потпуности 

примењивана од стране гл. мед. сестре и превентивне службе у свим објектима. 

Организовани су редовни санитарни прегледи радника и то за: 28 радника 31.08.2021 

год. за већи број радника (око135) организован је 29.11.2021 год. затим за око 30 

радника 08.02.2022 год. први део од веће групе радника 17.05.2022 а други део 

24.05.2022 год. за 34 радника 09.08.2022 год., као и слање радника на санитарни 

преглед у мањим групама и појединачно по потреби. 

Републичка санитарна инспекција извршила је санитарни надзор у вртићу “Петар Пан” 

07.09.2021 год. у вртићу “Ташмајдан” 24.03.2022 год. вртића у Азањи, Селевцу, 

Кусадку и Голобоку 06.04.2022 год. и том приликом су узети брисеви са радних 

површина, посућа и руку радника који раде на сервирању хране; у  пекари 30.05.2022 

год. Приликом надзора у вртићу “Ташмајдан” је било писаних напомена и дат је рок за 

исправку истих а у пекари код сервирке Ж. М. резултати два бриса су незадовољавајући 

и то са унутрашности термоса и површине радног стола,  

Организовани су бесплатни очни прегледи од стране гл. мед. сестре и офталмолошке 

ординације Око-света из Београда од 18 до 26.05.2022 год. 
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Након пожара који је избио 28.05.2022 год. у вртићу “Лептирић”, 29.05.2022 год. 

(недеља) генерално су сређене и оспособљене три собе у згради развојне групе, 

обезбеђени су кревети, постељине, потребан намештај и створени су услови да деца 

бораве у просторијама те зграде.  

Одржавани су чести контакти са епидемиолошком службом из Завода за јавно здравље 

Пожаревац и том приликом вршене су консултације око недоумица које су пратиле 

примењивање мера и праћење епидемиолошке ситуације. 

У првом полугодишту због неповољне епидемиолошке ситуације био је већи број 

позитивне деце у изолацији због контакта са члановима породице који су били 

позитивни на covid-19, у сарадњи са родитељима деца су боравила код куће а затим уз 

потврду од педијатра настављала боравак у вртићу. 

По препорукама од стране Института за јавно здравље Милан Јовановић Батут и Завода 

за јавно здравље Пожаревац у првом полугодишту било је неколико група деце у 

кућном карантину и то: 

Вртић “Ташмајдан” – јаслене групе 

Вртић “Наша радост” – припремна и јаслена група 

Вртић “Лептирић” – мешовита јаслена група 

Вртић –“ Петар Пан” – јаслене групе 

Вртић –“ Плави чуперак” – припремна и старија група обданишта. 

Услед погоршања епидемиолошке ситуације у првом полугодишту дошло је и до 

повећања броја оболелих радника од вируса covid-19 као и радника који су били у 

изолацији због контакта са члановима породице који су позитивни на covid-19. Радници 

су одсуствовали у складу са налозима ковид-амбуланте. 

Остваривана је сарадња и чести контакти  са Домом здравља и Дечијим диспанзером и 

обављане консултације са педијатрима углавном око здравствене документације која је 

потребна за боравак деце у установи (извештаји са систематског прегледа, потврде 

након болести или дужег одсуствовања деце из вртића и сл.) 

Прослеђено је нових 90 креветиђа са душецима за децу 15.11.2021, нових 100 навлака 

за дечије душеке 31.12.2021 год. као и нових штеп-дека 150 ком. 12.01.2022 год. 

Превентивна служба је пратила примењивње и спровођење свих препоручених мера 

које се односе на дезинфекцију просторија где су боравила деца или запослени оболели 

од вируса covid-19 а такође су се пратиле и примењивале и остале мере које се односе 

на прање руку, проветравање, спуштање креветића по принципу ноге-глава и др. 

У току дана спроводила се и пратила дезинфекција свих површина и делова који се 

чешће користе (рукохвати, кваке, вирбле и сл.) прилаза и улаза у објекте. 

Превентивна служба је вршила пријем деце по процедури од почетка епидемије на 

улазу у вртућ (у међупростору) уз мерење температутре бесконтактним топломером. 

Особље је користило заштитну опрему (маске) користило је обућу и одећу која је 

намењена искључиво за рад у установи. 

Због знатног побољшања епидемиолошке ситуације у граду околини  Институт за јавно 

здравље “Др.Милан Јовановић Батут” проследио је дотис у коме се ублажавају 

постојеће мере тако да у наредном периоду, ношење маски је обавезно само у 

здравственим установама док у осталим установама је на нивоу препоруке, за 

предшколске установе ……….. 

На Управном одбору од 14.03.2022 год. по препоруци  Министарства здравља и 

Института “Батут” услед попуштања мера, донета је одлука да се одобри улазак 

родитеља у вртиће уз препоруку да се носе маске, без непотребног задржавања 

родитеља у објектима и са одржавањем дистанце. 

Нова централна кухиња почела је са радом 31.01.2022 год. а у складу са Правилником о 

ближим условима за исхрану деце у предшколским установама промењен је и термин 
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за узимање оброка, тако да је доручак у термину од 8,00 до 8,30, ужина од 10,30 до 

11,00 а ручак од 13,00 до 13,30 и ужина за децу која остају после 16,00. Дистрибуција 

оброка по сеоским вртићима из централне кухиње почела је такође од 31.01.2022 год. 

У циљу што боље организације рада у централној кухињи и кухињског особља 

организовани су састанци са нутриционистима, кухињског особља и гл. мед. сестре и 

прослеђиване су информације превентивној служби и запосленима. 

Са родитељима деце која имају алергије на храну обављани су разговори од стране 

нутриционисте и гл.мед. сестре а превентивне сестре су водиле здравствену 

документацију и пратиле протокол о начину исхране деце са алергијама у вртићу. 

Превентивне сестре су такође пратиле, спроводиле и указивале на пропусте и 

недоумице у сарадњи са гл. мед. сестром  и руководиоцима као и осталог особља у 

вртићима и у најкраћем року решавале текуће проблеме. 

25.12.2021 год. одржан је семинар за мед. сестре  “Научи, победи и адекватно укажи 

помоћ детету када му је потребно”, где су учествовале и превентивне мед, сестре. 

У сарадњи са Министарством здравља и Републичком санитарном службом 

организована је обука за прву групу од 29 радника. Обуку је похађало особље на 

oдржавању хигијене  и особље које долази у контакт са храном. Основна обука о личној  

хигијени и мерама заштите од заразних болести је трајала од 25.05 до 31.05.2022 год. а 

полагање контролног испита је било 14.06.2022 год. Чланови испитне комисије су 

установили да су сви учесници који су прошли обуку, успешно положили испит. А 

27.07.2022 год. свим учесницима  прослеђена су уверења о завршеној обуци. 

Превентивна служба је активно учествовала у свим активностима на нивоу установе 

после попуштања против епидемијских мера: Ликовна колонија; Централна приредба за 

старије групе обданишта; Завршна приредба за предшколце; Излет у Зоо- врт  у 

Београду, као и све активности на нивоу вртића. 

Приликом обиласка малих школа праћено је спровођење мера као и здравствено стање 

деце, вођена је евиденција о довољним количинама потрошног материјала и средстава 

за дезинфекцију. 

У периоду када је то било неопходно превентивне мед. сестре су радиле као допуна у 

васпитним групама. 

Уредно је вођена здравствена документација, писани су недељни а од марта месечни 

извештаји из којих се види да је превентивна служба у потпуности реализовала све 

планиране задатке и радила  на очувању здравља деце и запослених. 
 

                                                                     Извештај урадила гл. мед. сестра Ленче Срејић. 
 

11.2. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  

ПЛАНА ИСХРАНЕ 
 

У  току 2021/2022 године, оброци су планирани и реализовани за децу у целодневном 

боравку у Установи-  јасле, обданиште), ужина-Припремни предшолски програм, 

оброци за продужени боравак у школама – Херој Радмила Шишковић,  Херој Иван 

Мукер,Вук  Караџић, Олга Милошевић,  Радомир  Лазић, Никола  Тесла ,оброци за 

децу са аутизмом- објекат Пуж. Такође ове године, као и прошле, имали смо децу са 

интолеранцијом на различите врсте намирница- јаја, кикирики, риба, млеко и млечни 

производи, банане, грашак, ораштасто воће.                                                                                                                                      

Завод за Јавно здравље Пожаревац у овој 2021/22 години сваког месеца радио је: 

-Испитивање здравствене исправности намирница                                                                      

-Контрола хигијене радних површина-узимање брисева руку                                         

-Контрола хигијене радних површина опреме за рад и дистрибуцију хране              

-Контролу енергетскевредности  оброка - квартално                                                     
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Резултати контроле  Јавног здравља Пожаревац показали су да у првом полугодишту 

2021/2022.  нису имали примедбу на наш рад, у свим сегментима од јеловника и 

организовања и планирања исхране деце, као ни на хигијену употребљивих намирница, 

хигијену рада и дистрибуцију хране.  У првом полугодишту  2021/2022 године у 

просторијама наших кухиња произведен је велики број оброка за децу у целодневном 

боравку  и другим објектима где смо дистрибуирали храну као и велики број ужина за 

потребе деце у полудневним боравку.Имали смо два састанка стручног тима за 

унапређивање исхране деце у вртићима – увођењем здраве хране. У току прошле 

године дошло је до реконструкције старе кухиње у једну од најсавременијих кухиња. 

Том приликом добили смо најсавременије апарате и опрему за израду здравих оброка 

за наше кориснике. Са мањим процентом соли и масти, новим комбинацијама 

намирница и новим  рецептурама јела , нашој деци смо приуштили здравије оброке. 

Такође смо у овој години централизовали кухињу , тако да из једне кухиње полази и 

дистрбуира се сва храна и за градске и сеоске вртиће као и за друге установе које 

користе нашу храну.  Такође је измењен распоред оброка: Доручак , прва ужина, ручак, 

друга ужина за децу која остају после 15,45 ha. Доручак од 7,30-8 сати, ужина прва од 

10,30 до 11 сати, ручак од 13,30 до 14 сати. 

 

                  ПРИКАЗ  БРОЈА  ПРОИЗВЕДЕНИХ  ОБРОКА ПО МЕСЕЦИМА 
БРОЈ ОБРОКА У 

ЦЕЛОДНЕВНОМ 

БОРАВКУ 

БРОЈ УЖИНА У 

ПОЛУДНЕВНОМ 

БОРАВКУ 
 

МЕСЕЦ 

42 247 2 358 СЕПТЕМБАР 2021. 

37 100 2 243 ОКТОБАР       2021. 
33 793 1 875 НОВЕМБАР    2021. 
41  649 2 566 ДЕЦЕМБАР    2021. 
23  036 621 ЈАНУАР          2022. 
31  508 1 693 ФЕБРУАР        2022. 
48  901 2  600 МАРТ               2022. 
37  010 1  716 АПРИЛ             2022. 
45  941 2  404 МАЈ                  2022. 
42  664 2  012 ЈУН                   2022. 

25  230 / ЈУЛ                    2022. 
21  687 / АВГУСТ           2022. 

УКУПНО УКУПНО  
ОБРОКА УЖИНА  

 

У ПЕРИОДУ ОД СЕПТЕМБРА МЕСЕЦА 2021. ГОДИНЕ ДО КРАЈА  МЕСЕЦА АВГУСТА 

2022. ГОДИНЕ, ЗА ПОТРЕБЕ ДЕЦЕ, ПРОИЗВЕДЕНО ЈЕ УКУПНО  ОБРОКА ЗА ДЕЦУ У 

ЦЕЛОДНОМ БОРАВКУ  430  766  И УЖИНА  20 088 ЗА ДЕЦУ У ПОЛУДНЕВНОМ 

БОРАВКУ. 

  

                                           ИЗВЕШТАЈ САСТАВИО НУТРИЦИОНИСТА:Светлана Радојковић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

11.3. ГОДИШЊИ  ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПЛАНА РАДА  

БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ И ПРОТИВ ПОЖАРНЕ 

ЗАШТИТЕ  
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У току  горе наведеног периода из делокруга безбедности и здравља на раду и против 

пожарне заштите обављао се у складу са законом о бзр, закону о заштити од пожара као 

и нормативних аката из ових области у П.У.”Чика Јова Змај”, као и планом рада за 

радну 2021-2022.год. 

На основу Плана примене мера за спречавањ појаве епидемије и ширења заразних 

болести свакодневно сам вршио мерење температуре  запослених у Управној згради. 

Активно сам учествовао на колегијумима и састанцима актива превентивних сестара 

где се разматрало спровођење Плана примене мера за спречавањ појаве епидемије и 

ширења заразних болести. 

План рада за радну 2021-2022 остваривао се у оквирима који су планирани, изузев оних 

активности које нису могле да се спроводе јер су у директној супротности са мерама 

које прописује План  примене мера за спречавањa појаве епидемије и ширења заразних 

болести 

У складу са планом обилазака вртића извршени су обиласци вртића, и у складу са 

делекругом рада службеника за послове одбране, заштите и безбедности утврђено је 

стање и предложене мере и поступци који унапређују безбедност деце, запослених и 

родитеља, а такође и отклањање недостатака који су уочени у току обилазака или на 

основу пријава руководиоца вртића. Такође је вршена провера спровођења мера из 

Плана примене мера за спречавање  појаве епидемије и ширења заразних болести. 

Спровођена је обука и тестирање  запослених из бзр и ппз. 

Такође је у овом периоду извршен инспекцијски надзор одељења за ванредне ситуације 

на основу закона о ванредним ситуацијама, каои инспекцијски надзор инспектора 

противпожарне заштите. 
             

            Службеник за послове одбране, заштите и безбедности: Александар Михајловић     
 

11.4. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА 

ТЕХНИЧКО – КОМЕРЦИЈАЛНЕ СЛУЖБЕ 
 

У току 2021/2022 године урађено је све планирано ,веома специфична година, мисли се 

на рад  у отежаним условима због сложене епидемиолошке ситуације у нашој земљи, 

као и у целом свету, а услед ширења пандемије вирусом Ковид 19.                                                                                                  

У сарадањи месних заједнца и пријатеља ове установе,реализовани су следећи радови и 

услуге из домена техничко комерцијалне службе: 

1. СЕПТЕМБАР 
Селевац „Бамби“: Замењени радијатори (ходник, тоалет, млађа група)                                        

Кусадак „Сунце“: Урађен нов ламинат, адаптирана јаслена група.                                     

Голобок „Колибри“: Поправљена пумпа за воду, постављена нова расвета, замењена 

пвц столарија.                                                                                                                                                        

„Лептирић“: Поправљене капије мала и велика. 

 

2. ОКТОБАР    
„Лептирић“: Саниран је улазни део вртића.                                                                                           

„Плави Чуперак“: Добијене играчке од локалне самоуправе.                                                               

„Петар Пан“: Мешовита група обданишта купила је штампач од рабата. 
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3. НОВЕМБАР 
Селевац „Бамби“: Купљено 14  креветића и 14 душека.                                                                       

„Петар Пан“: Купљено 10 креветића и 10 душека који су распоређени у млађу групу 

обданишта, окречена соба у млађој групи обданишта, офарбани ормарићи у истој. 

Голобок „Колибри“: Поправљена расвета.                                                                               

„Лептирић“: Купљено 12 кревета и 12 душека, купљен фрижидер за амбуланту.            

Азања „Бубамара“: Купљено 13 креветића и 13 душека.                                                                     

„Плави Чуперак“: Купљено 10 креветића и 10 душека, по три у млађу обданишну и 

средњу, четири у старију групу. 

 

4. ДЕЦЕМБАР 
Кусадак „Сунце“: Комплетна реконструкција крова, у мешовитој групи урађен нов 

плафон,   замењени олуци, постављен преградни зид са вратима између сале и ходника,  

направљена мини амбуланта и просторија за изолацију. 

 

5. ЈАНУАР 
„Плави Чуперак“: Централна кухиња почела са радом 17.1.2022. године уз подршку 

локалне саоуправе, потпуно је реконструиасана, урађена је нова против пожарна мрежа 

и алармни систем за исту, купљена је сва савремена опрема за потребе кухиње, клима 

уређаји, инвентар, промењен је систем дистрибуције хране, из централне кухиње се 

доставља храна свим сеоским и градским вртићима, уведен је нов распоред оброка 

(доручак, ужина, ручак, ужина), примењује се од 1.1.2022.                                                                                                             

Квалитет хране је побољшан, уведена су нова квалитетнија  јела.                                             

Одрађена је  обука запослених за рад на новим апаратима.                                                          

У току је опремање и верификовање просторија за здравствену заштиту (амбуланта) у 

свим вртићима (за сада су завршена два вртића „Ташмајдан“ и „ Наша радост“).                                                                                                               

Азања „Бубамара“:  Поправљена пумпа за снабдевање воде.                                                       

Голобок „Колибри“: Постављен нов видео надзор, две камере.                                               

„Лептирић“: Постављен нов видео надзор, две камере, купљено 30 штеп дека и 20 

навлака за душеке за јаслене групе.                                                                                           

Кусадак  „Сунце“: Постављен видео надзор.                                                                                         

Селевац „Бамби“: Замењене сијалице.  

 

6. ФЕБРУАР 

„Лептирић“: Достављен намештај за амбуланту у оквиру пројекта „Заиграни“, стигао и 

сет играчака.                                                                                                                                                       

„Церовац“: При малој школи у Церовцу отворена је мешовита група за децу од 2,5 год 

до 6 год. на 4 сата. Соба је опремљена новим намештајем.                                                      

Голобок „Колибри“: Отворен продужен боравак школске деце у нашим просторијама. 

 

7. МАРТ 

„Лептирић“: У вртићу у току месеца радило се на реализацији пројекта „Заиграни“ у 

сарадњи са породицом и локалном заједницом формиран је простор у сали вртића.  -

*Обављена је дезинсекција и дератизација у свим вртићима, централној кухињи, 

пекари, магацину. 

 

8. АПРИЛ 

„Плави чуперак“ : Засађено је 6 садница боровница у сарадњи са 

родитељима.Сређивано је двориште,садило се цвеће,јагоде,лук, донација Супериор.                                       
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„Лептирић“: Засађено је 5 садница боровница донација Супериор. Добијен је штампач, 

тракасте завесе у организацији родитеља.  Добијен је прибор за рад свеске, оловке, 

бојице од  Оптимума. 

 

9. МАЈ 

    „Петар Пан“: Замена столарије 3 портала врата,уређено двориште,добијене три    

    дрвене кућице од палета,клупице у организацији родитеља.                                                              

   „Лептирић“: У раним јутарњим часовима избио је пожар у вртићу од 30.5.2022. рад   

    је организован у згради вртића „Петар Пан“. 

 

10. ЈУН 

     У магацину урађене нове плпчице,окречена пекара, дворишта по вртићима уредно     

      кошена. 

 

11. ЈУЛ 
„Ташмајдан“: Урађена нова фасада на вртићу, сређени тоалети. 

 

12. Август  
Уредно кошена дворишта и текуће обавезе.                                                                                        

У свим вртићима одрађене су све потребне поправке , замене резервних делова, 

дворишта вртића су уредно и на време кошена. Успешно завршена година, добра 

комуникација са локалном заједницом и свим запосленима.                                           

 

                                                                                              Директор П.У „Чика Јова Змај“ 
 

11.5. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О МАРКЕТИНГУ УСТАНОВЕ 
 

 

У нашој предшколској Установи континуирано се планира и програмира промоција 

установе на свим нивоима и то на два начина: 

1. Унутар установе – подразумева презентовање рада Установе путем: 

• Изложби, 

• Трибина, 

• Огласне табле у објектима (обавештења за родитеље о актуелним дешавањима), 

• Панои (записи, фотографије, цртежи, ... о реализованим активностима), 

• Летописа. 

Услед специфичних околности рада установе у овој радној години, због примене 

епидемиолошких мера (родитерљи не улазе у вртиће), обаавештења за родитеље 

као и панои са дечијим радовима, постављени су на прозоре радних соба. 

2. Екстерни маркетинг – ван установе – подразумева презентовање рада Установе 

путем:  

• Локалне телевизије (ТВ Јасеница); 

• Локалне радио станице (Радио Јасеница); 

• Писаних медија (Просветни Преглед, Паланка данас); 

• Интернет портала (Паланка данас, Нова Јасеница); 

• Веб странице Општинске управе  

• Website установе 

• Facebook странице установе. 

У складу са епидемиолошким мерама, у овој радној години нису организоване 

јавне манифестације.  
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На овај начин покушавамо да на време, благовремено, обавестимо наше кориснике о 

свим актуелним дешавањима у нашој Установи, као што су: 

• Упис деце; 

• Адаптација; 

• Манифестације и стручни скупови; 

• Заједнички пројекти са родитељима; 

• Посебни и специјализовани програми; 

• Хуманитарне акције; 

• Еколошке, здравствене и васпитно – образовне активности. 

Website Установе : www.cikajovazmaj.edu.rs 

Facebook Страница установе : PUČikaJovaZmaj Smederevska Palanka 

 

Извештај израдила директор: Гордана Јанојлић 

 

12. ГОДИШЊИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ  
 

Финансијскијског извештаја за 2021.годину сачињен је и поднет у законском року ( 

члан 78. Закона о буџетском систему ( Сл.гл.Р.С. бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13,63/13,  108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17,  95/18,31/19, 72/19 и 149/2020 -

даље: Закон). 

Уредбом о буџетском рачуноводству, у члану 5. став 1, уређена је готовинска основа за 

вођење буџетског рачуноводства. Све финансијске трансакције су евидентиране као 

приход у моменту пријема средстава, а као расход у моменту исплате. 

Полугодишњи финансијски извештај за радну 2021/22. годину П.У. „Чика Јова Змај“  

на бази прокњижених финансијских трансакција и осталих пословних промена у 2021. 

и 2022 години чине: 

Укупно остварени приходи и примања                                          319.512.277,97  динара 

Укупно остварени расходи и издаци                                              318.553.182,75  динара. 

Вишак прихода над расходима                                                              959.095,22  динара 

 

 У укупно оствареним приходима, приход из буџета Општине износи 281.330.369,51 

динара (извор финансирања 01), трансфер од другог нивоа власти-припремни 

предшколски програм    12.353.918,00 динара и  остали приходи укупно 25.827.990,46 

динара. 

У табели број 1.  приказани су остварени приходи и примања за радну 2021/22 годину у 

периоду септембар 2021.- август 2022.године. 
 

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У ПЕРИОДУ 

01.09.2021. - 31.08.2022.године 
Табела бр.1.                                                                                                                              у 

динарима                                                                   

Р

.б

. 

Ек.к

л. 

опис 01.09.2021.г. 01.01.2022.г укупно за 

период 

31.12.2021.г. 31.08.2022.г 01.09.2021. 

31.08.2022.г 

1. 7331 Трансфери од других нивоа 

власти-деца са сметњама у 

развоју 

543,772.46 1,536,068.02 2,079,840.48 

  7331 Приход од Министарства 

просвете - Пројекат „Сви у 

  0.00 

http://www.cikajovazmaj.edu.rs/
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вртић, вртић за све“ 

2. 7331 Приход - кухиња 14,500,000.00  14,500,000.00 

4. 7423 Приход од родитеља- упис 28,800.00 743,050.00 771,850.00 

5. 7441 Добровољни трансфери -

донације  

257,600.00 39,990.00 297,590.00 

6. 7451 Остали приходи 6,500.00 28,190.00 34,690.00 

7. 771/

2 

Меморандумске ставке – 

боловање преко 30 дана , 

породиљско   

346,760.87 1,862,060.06 2,208,820.93 

8. 7911 Приход из буџета Општине 92,035,875.00 189,294,494.51 281,330,369.51 

7331 Приход за обавезан 

припремни предшколски 

програм 

4,500,377.00 7,853,541.00 12,353,918.00 

9. 8111 Приход од продаје 

некретнина-стан 

17,568.00 26,352.00 43,920.00 

1

0. 

8221 Приход од продаје залиха- 

готових производа 

1,688,558.80 4,202,720.25 5,891,279.05 

1

1. 

7 и 8 УКУПНИ ПРИХОДИ И 

ПРИМАЊА 

113,925,812.13 205,586,465.84 319,512,277.97 

 

 За период  септембар-децембар 2021.године  средстава су била планирана у буџету 

Општине за 2021.годину ( Одлука о буџету Општине за 2021.годину М.с.л. број: 

44/2020.године) а за период јануар-август 2022.године средства су обезбеђена у буџету 

Општине за 2022.годину (Одлука о буџету Општине за 2022.годину  М.с.л. број 

48/2021).  

Приход од другог нивоа власти по основу Обавезног припремног предшколског 

програма  планиран је као приход из буџета Општине - извор финансирања 07.   

У табели број 2. приказани су остварени расходи и издаци из средстава буџета 

Општине и из осталих прихода за период септембар 2021.-август 2022. године.  
 

ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ 

СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ И ОСТАЛИХ ПРИХОДА 

У ПЕРИОДУ СЕПТЕМБАР 2021. – АВГУСТ 2022.године 
Табела број 2.                                                                                                                     у динарима 

Ек. Кон

то 

Назив Средства из 

буџета Општине 

Сопствени 

приходи и 

прих.из др 

извора 

Укупно                      

Сеп 21 - Авг 22 
клас

. 

411   Плате,накнаде и додаци 

запослених 

175,942,859.71 0.00 175,942,859.71 

  4111 Плате,накнаде и додаци 

запослених 175,942,859.71 0.00 
175,942,859.71 

412   Социјални доприноси на 

терет послодавца 

28,675,024.34 0.00 28,675,024.34 

  4121 Допринос за пензијско и 

инвалидско осигурање 19,500,331.97 0.00 

19,500,331.97 

  4122 Допринос за здравствено 

осигурање 9,174,692.37 0.00 
9,174,692.37 
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  4123 Допринос за незапосленост 0.00 0.00 0.00 

413   Накнаде у натури 2,378,811.40 658,569.99 3,037,381.39 

  4131 превоз радника на посао и са посла 

и поклон деци запослених 2,378,811.40 658,569.99 
3,037,381.39 

414   Социјална давања 

запосленима 

4,075,618.49 2,208,821.43 6,284,439.92 

  4141 Боловање социјално и 

породиљско 0.00 2,208,821.43 
2,208,821.43 

  4143 Отпремнине и помоћи 1,831,174.27 0.00 1,831,174.27 

  4144 Остале помоћи запосленима 2,244,444.22   2,244,444.22 

415   Накнаде за запослене 792,873.76 0.00 792,873.76 

  4151 Накнада за трошкове превоза на 

посао и са посла 792,873.76 0.00 

792,873.76 

416   Награде,бонуси и остали 

расходи 

2,446,899.26 0.00 2,446,899.26 

  4161 Јубиларне награде 2,446,899.26 0.00 2,446,899.26 

421   Стални трошкови 31,494,569.20 6,875,242.51 38,369,811.71 

  4211 Трошкови платног пром. 1,500.03 0.00 1,500.03 

  4211 Пројекат „Сви у вртић, вртић за 

све“ трошкови платног промета 0.00 796.00 

796.00 

  4212 Еергетске услуге 27,446,670.92 6,644,458.25 34,091,129.17 

  4213 Комуналне услуге 3,530,571.71 0.00 3,530,571.71 

  4214 Услуге комуникација 218,419.01 0.00 218,419.01 

  4215 Услуге осигурања 297,407.53 229,988.26 527,395.79 

422   Трошкови путовања 729,979.17 495,953.67 1,225,932.84 

  4221 Трошкови дневница 167,417.95 159,353.67 326,771.62 

  4223 Трошкови путовања у оквиру 

редовног рада 28,837.22 0.00 

28,837.22 

  4224 Превоз ученика 533,724.00 336,600.00 870,324.00 

  4229 Остали трошкови транспорта 0.00 0.00 0.00 

423   Услуге по уговору 2,066,385.42 225,090.00 2,291,475.42 

  4232 Компјутерске услуге 286,123.86 0.00 286,123.86 

  4233 Образовање и усавршавање 

запослених 46,250.00 0.00 
46,250.00 

  4234 Услуге информисања 96,140.00 0.00 96,140.00 

  4235 Остале стручне усчлуге 53,792.00 0.00 53,792.00 

  4237 Репрезентација и поклони 1,064,391.72 0.00 1,064,391.72 

  4239 Остале опште услуге –

зимовање и фотографисање 519,687.84 225,090.00 

744,777.84 

  4239 Пројекат „Сви у вртић, вртић за 

све“ Остале услуге 0.00 0.00 

0.00 

424   Специјализоване услуге 1,326,437.00 1,200.00 1,327,637.00 

  4243 Санитарни прегледи запосл. и 

анализе воде и хране 1,079,433.00 1,200.00 

1,080,633.00 

  4249 Остале специјализованеуслуге 247,004.00 0.00 247,004.00 

425   Текуће поправке и 11,866,885.52 1,701,600.00 13,568,485.52 
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  4251 Текуће поправке објеката 11,556,452.22 1,701,600.00 13,258,052.22 

  4251 Пројекат „ Реконструкција 

централне кухиње“ текуће 

поправке и одржавање 0.00 0.00 

0.00 

  4252 Текуће поправке опреме 310,433.30 0.00 310,433.30 

426   Материјал  17,657,694.14 2,333,473.01 19,991,167.15 

  4261 Административни материјал 413,380.81 0.00 413,380.81 

  4261 Пројекат „Сви у вртић, вртић за 

све“ административни мат. 0.00 0.00 

0.00 

  4263 Материјал за образовање 

запослених 140,967.50 0.00 
140,967.50 

  4264 Материјал за саобраћај-бензин 1,249,515.64 0.00 1,249,515.64 

  4266 Материјал за образовање-

дидактички  материјал 105,765.60 0.00 

105,765.60 

  4266 Пројекат „Сви у вртић, вртић за 

све“ дидактички мат. 0.00 558,000.00 

558,000.00 

  4267 Медицински и лабораторијски 

материјал 17,760.00 0.00 
17,760.00 

  4268 Намирмице и материјал за 

хигијену 12,324,016.63 1,775,473.01 
14,099,489.64 

  4268 Пројекат „Сви у вртић, вртић за 

све“  материјал за 

угоститељство 0.00 0.00 

0.00 

  4269 Материјал за посебне намене 3,406,287.96 0.00 3,406,287.96 

441   Отплата домаћих камата 0.00 0.00 0.00 

  4412 Отплата камата нивоу 

Републике 0.00 0.00 
0.00 

444   Пратећи трошкови 

задуживања- камата за 

кашњење 

137,571.23 0.00 137,571.23 

  4441 Камата за кашњење 94,798.26 0.00 94,798.26 

  4442 Казне за кашњење 42,772.97   42,772.97 

465   Остале дотације и 

трансфери 

0.00 0.00 0.00 

  4651 Умањење основице(члан 5 Закона) 

и обавеза извршавања запошљава. 

особа са инвалидитетом 0.00 0.00 

0.00 

481   Дотације невладиним 

организацијама 0.00 0.00 

0 

  4811 Дотације непрофитним 

организацијама 0.00 0.00 
0.00 

  4819 Дотације осталим удружењима 

грађана 0.00 0.00 
0.00 

482   Порези,таксе и казне 4,752.00 0.00 4,752.00 

  4821 Регистрација службених возила 4,752.00 0.00 4,752.00 

  4822 Обавезне таксе 0.00 0.00 0.00 

  4823 Новчане казне 0.00 0.00 0.00 

483   Новчане казне по решењу 

судова 

38,250.00 0.00 38,250.00 

  4831 Новчане казне по решењу суд. 38,250.00 0.00 38,250.00 
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485   Накнада штете од стране 

државних органа 
0.00 0.00 0.00 

  4851 Накнада за неискоришћен 

годишњи одмор 0.00 0.00 
0.00 

512   Машине и опрема 20,237,773.00 39,990.00 20,277,763.00 

  5121 Опрема за саобраћај 0.00 0.00 0.00 

  5122 Административна опрема 5,737,773.00 39,990.00 5,777,763.00 

  5122 Пројекат „ Реконструкција 

централне кухиње“  опрема 14,500,000.00 0.00 

14,500,000.00 

  5126 Опрема за образовање, културу 

и спорт 0.00 0.00 
0.00 

515   Нематеријална имовина 480,000.00 0.00 480,000.00 

  5151   480,000.00   480,000.00 

522   Залихе производње 3,660,858.50 0.00 3,660,858.50 

  5221 Залихе производње 3,660,858.50 0.00 3,660,858.50 

    Укупно 411-522: 304,013,242.14 14,539,940.61 318,553,182.75 

 

У извештајном периоду примљена су и утрошена средства из буџета Општине у 

укупном износу од 304.013.242,14 динара (табела бр.2. колона 5.). из осталих прихода 

утрошено је укупно 14.539.940,61 динара ( табела 2. колона 6.) 

Финансијским планом за 2022.годину планирана су укупна средства из буџета у износу 

од 276.214.877,00 динара, а остварена су у периоду јануар-август 2022. године у износу 

од  191.495.804,52 динара што износи 69,33%.  Остали приходи су планирани у износу 

14.555.000,00 динара а остварени су у износу од 10.007.801,98 динара што износи 

68,76%. 

У периоду септембар-децембар 2021 исплаћен је целокупан износ за изградњу и 

опремање централне кухиње. 

Завршена је реконструкција крова на нашем објекту у Кусатку, радови су завршени у 

децембру 2021 а исплаћени у фебруару месецу 2022. године. 

Општина је исплатила помоћ 28.04.2022. године у износу 10.000,00 динара по 

запосленом раднику у Предшколској установи. 

Рачун Установе у извештајном периоду све време је у  блокади. 

 

                                                                                                     Извештај: Перица Пауновић 

 

 

 

 

 

                                                                                           Директор ПУ „Чика Јова Змај“ 

У Смед. Паланци   

Септембар 2022.г.                                                                         Гордана Јанојлић 

 

                                                                             мп     ________________________________ 
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